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Carita Riitakorpi är diakoniarbetare 
i Matteus församling och hennes ar-
bete handlar om att hjälpa människor. 
Ofta börjar hjälpen genom ett samtal.

– Man behöver inte ha stora pro-
blem, ibland kan det handla om att 
man vill prata med någon om det som 
tynger ens hjärta. 

Vem som helst kan vända sig till dia-
konin och man behöver inte höra till 
kyrkan. 

Mötet med diakonen kan också le-
da till att man får konkret hjälp med 
problem i sitt liv.

– Vi gör en check up hos oss först, 
funderar på om vi kan hjälpa genom 
diakonin eller om vi kan hänvisa perso-
nen vidare. Jag kan hjälpa genom att ta 
reda på vart hen ska vända sig och vid 
behov följa med, till exempel  till FPA.

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av KP. Ansvarig redaktör: Erika Rönngård, erika.ronngard@kyrkpressen.fi, 040 831 6322.

Diankoniarbetarna hjälper där det behövs. Ibland 
genom att lyssna, ibland genom att ge mathjälp, 
följa med till FPA eller hälsa på den som ligger
på sjukhus.

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

»Ibland kan det 
handla om att man 
vill prata med någon 
om det som tynger ens 
hjärta.«

LIV OCH  
TRO I STANHELSINGFORSPÅ 

GÅNG

Hjälper i stort och smått

Ensamhet och ekonomi
Det finns vissa situationer som hon 
möter oftare än andra. Till dem hör per-
soner som har det ekonomiskt svårt.

– Det kan handla om unga som inte 
får stadigvarande jobb på heltid och 
har så liten lön att den knappt räck-
er till mat och hyra.

Riitakorpi möter också många 
ensamförsörjande föräldrar, oftast 
mammor men också pappor.

– När barnen är riktigt små brukar 

situationen vara hanterlig, men när 
de börjar skolan och kommer upp i 
tonåren blir kraven på unga allt stör-
re. Man ska ha mobiltelefon och del-
ta i fritidsintressen som kräver dyr ut-

rustning.
Diakonin har till exem-
pel gett mathjälp till per-

soner med ekonomiska 
problem.

–  Då kan de betala 
räkningarna i stället 
för att köpa mat.

Diakonin kan också 
hänvisa till församlingens 

ekonomiska rådgivning där 
man kan få hjälp med att se över 

sin ekonomiska situation i grunden.

Carita Riitakorpi möter många 
människor som är sjuka eller som in-
te kommer in i arbetslivet igen efter 
en långvarig sjukskrivning. 

Ofta handlar det också om äldre, en-
samma människor.

– Vi har pigga pensionärer som är 
med i församlingens program, men 
de som blir bortglömda är de som är 
äldre och kanske inte har barn eller 
släktingar.

Diakoniarbetarna kan besöka den 
som är intagen på sjukhus, men Rii-
takorpi säger att sekretessbestäm-
melserna kan göra det svårt att få re-
da på var personen som behöver be-
sök finns.

Diakonin är grundläggande för kyr-
kan.

– Utan diakonin finns kyrkan inte, 
för kyrkan kan inte existera utan att 
tänka på sin nästa. Vi behöver bara 
tänka på hur Jesus uppmaade oss att 
ta hand om den som är hungrig eller 
utan kläder.

Hon påminner om att man inte 
behöver vara diakoniarbetare för att 
kunna hjälpa någon annan.

– Älska din nästa.

Matteus församling: Diakoniarbetarna Cari-
ta Riitakorpi (carita.riitakorpi@evl.fi) tel. 09-
2340 7328 / 050-380 3986 och Mari John-
son (mari.johnson@evl.fi).

Johannes församling: Diakoniarbetarna Karin 
Salenius (karin.salenius@evl.fi) tel. 050-380 
0867, Gunvor Frände (gunvor.frande@evl.
fi) tel. 050 380 1872 och Nenne Lappalainen 
(nenne.lappalainen@evl.fi) tel. 050 469 8127. 
 
Petrus församling: Diakoniarbetarna Gunil-
la Riska (gunilla.riska@evl.fi) telefonmottag-
ning vardagar kl 9-10 tel. 050-576 8643, 09-
2340 7125 och Bodil Sandell (bodil.sandell@
evl.fi) vardagar kl 8-9 tel. 050-380 3925, 
09-2340 7227.

Diakoni på svenska

Carita Riitakorpi är 
diakoniarbetare i 
Matteus församling. 
FOTO: ERIKA RÖNN-
GÅRD
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Gudstjänster
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar 
kl. 10. 15.3, Sandell. Söndagsskola. Kyrk-
kaffe. 
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Sön-
dagar kl. 12. 15.3, Metsäranta. Kyrkkaffe. 
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30 i 
Petruskyrkan. En gudstjänst i nyare stil 
för alla åldrar. Kaffe efteråt! Barnkyrka 
och CoolKids för barn. 
Kyrkhelgens högmässa: 22.3 kl. 15.30 
i Petruskyrkan. Kyrkhelgen med temat 
”Inför ditt ansikte” avslutas med ge-
mensam mässa. Kyrkkaffe före mässan.

Barnfamiljer 
Följ Petrus Kidz-gruppen på Facebook 
och hör mer om barnverksamheten. 
Knattekyrka i Petruskyrkan: Söndag 
15.3 kl. 10. Knattekyrka är en fest för alla 
familjer och en möjlighet att träffa andra 
barnfamiljer, sjunga sånger och höra 
spännande bibelberättelser. Efteråt äter 
vi tillsammans. Välkommen med hela 
familjen och bjud även med vänner.
Missa inte! Babyklubben: Varannan må 
kl. 14–15.30. Nästa gång 23.3. Babyryt-
mik, gemenskap och diskussion kring 
aktuella teman. För dig med barn under 1 
år. Vi samlas i Petruskyrkans barnrum. 

Bön och Bibel 
Förbön och Tack: Ti 17.3 kl. 19: Tvåspråkig 
förbönsgudstjänst i Munkshöjdens kyrka. 
Bengt Lassus. Barnpassning ordnas. För-
bönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, 
Förbön och Tack kvällar ti kl. 18-19, 09-
23407171. 
Bibeleftermiddag: Onsdag 25.3 kl. 13. 
Bibelundervisning, kaffe, sång och bön. 
Stig-Olof Fernström. Hagasalen, Vesper-
vägen 12. 

Gemenskap 
Månadslunch med andakt: 18.3 kl. 12.30, 
Petruskyrkan. Lunch, andakt och litet 
program. Anmälan senast 16.3 till Bodil 
Sandell 0503803925 eller Gunilla Riska 
0505768643.
Dagscafé: 24.3 kl. 13, Petruskyrkan. An-
dakt, kaffe och litet program. Mer info: 
Bodil Sandell 
Samtalsgrupp för män: 23.3 kl. 19. Vi dis-
kuterar aktuella teman med anknytning 
till den kristna tron, dricker kaffe och ber 
tillsammans. Välkommen! Café Torpet, 
Köpingsvägen 48.
Gudstjänstgruppen i Munksnäs: 26.3 

kl. 18. Gruppen samlas 1 gång/månad 
och är till för dig som upplever att du 
på något sätt vill vara med och jobba 
för gudstjänsterna och gemenskapen i 
Munksnäs. Mer info av Ronny �ylin, tel 
050-380 3548.
Missa inte! Petra-frukost: 28.3 kl. 10 på 
Café Torpet. Petra är en morgon med 
frukost och inspiration för alla kvinnor.  
Pia Kummel-Myrskog berättar om sin 
studievistelse i Mexico, där hon studera-
de luthersk teologi. Frukost 8€./5€.

Musik och körer 
Allsångsstund: 18.3 kl. 12, Petruskyrkan. 
Sångstund för alla sångglada. 1 gång/
mån i samband med månadslunchen.
Petrus Vokalensemble: Varannan onsdag 
kl. 19 i Petruskyrkan. För dig som sjungit 
tidigare i kör. Kontakt: Peter Hilli 
Lovsångsgruppen: 17.3 kl. 18. Lov-
sångsgruppen medverkar på Förbön 
och Tack-kvällarna kl. 19 samma kväll. 
Munkshöjdens kyrkas församlingssal. 

Kurser och evenemang 
Kyrkhelg Syd 20–22.3 i Petruskyrkan: 
En helg med temat ”INFÖR DITT ANSIK-
TE” uppmanar oss att reflektera över 
Gud som Sanningen, som den Allsmäkti-
ge som leder historiens gång och som vill 
leda oss i våra liv. Programmet börjar på 
fredag kl. 19 och avslutas på söndag med 
gemensam mässa kl. 15.30. Medverkan-
de bl.a. Antti Laato, Peter Fagerholm, 
Pekka Simojoki, Fiona Chow, Björn 
Wallén, Daniel Björk. Mer info: kyrkhelg.fi 

Övrigt 
Café Torpet: Församlingens mysiga café 
i Södra Haga är mycket omtyckt, spe-
ciellt bland barnfamiljer. Öppet: må–ti, 
fre 8–15. Ons-to 8–18.30. Morgongröt 
kl. 8–9.30, lunch 11–14, middag ons-to. 
Köpingsvägen 48. 

Gudstjänster   
Högmässa: söndagar kl. 10 i S:t Jacobs 
kyrka.  
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan.   
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla 
kyrkan.  
Korsvägen: tisdagar kl. 18 i Johan-
neskyrkan. En stillsam andakt i fastan. 
Andakt: tisdag 17.3 kl. 17.30–18.30 i 
Drumsö seniorhus. 
Missa inte! Mässa: söndag 22.3 kl. 18 i 
Pauluskyrkan med Helsingfors svenska 
kyrkosångsförbund. 
För mer information om gudstjäns-
terna: besök www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes och klicka dig in på 
veckoprogrammet. 

Barnfamiljer   
Musiklek: för barn i åldrarna 0–5 år. 
Musikleken ordnas flera gånger i veck-
an, i Hörnan, i S:t Jacob och Bokvillan. 
Mer info om de olika grupperna finns på 
vår hemsida.     
Babyrytmik: tisdagar kl. 10–12 i Hör-
nan. Sångstund för de äldre barnen 
(8–12 mån) kl. 10 och för de yngre bar-
nen (2–8 mån) kl. 11. Babyrytmik för de 
minsta (2–7 mån) fredagar kl. 11 i Hör-
nan. Lek, servering och gemenskap. 
Öppen dagklubb: onsdagar kl. 10–12 i 
S:t Jacob. Dagklubben är för barn i alla 
åldrar tillsammans med en vuxen. Kaf-
fe, smörgås, lek, pyssel och frivillig an-
daktsstund. Ledare: Heidi Savolainen. 
Vid frågor om barnverksamheten: 
kontakta Helena Hollmérus, helena.
hollmerus@evl.fi eller 050 401 0390.

Gemenskap     
Måndagsträff med lunch: måndag 16.3 
kl. 12.15–13.30 i Högbergssalen. Pris: 
3€, pengarna går till diakonin. Delta 
gärna i middagsbönen i Johanneskyrkan 
kl. 12. Obs! Ingen måndagsträff 23.3.  
Kaffe med Johannes: måndag 16.3 kl. 
13–15 i Folkhälsanhuset, Verkstaden. 
Salenius. 
Drop in-café: tisdag 17.3 kl. 12–13.30 i 
Johanneskyrkans krypta. Servering ut-
an avgift. Delta gärna i middagsbönen i 
kyrkan kl. 12.     
Diakoniträff: torsdagar kl. 14–15.30 
i S:t Jacob. Salenius.  19.3: Besök till 
köpcentret Redi. Träff på Fiskeham-
nens metrostation (österut) kl. 13.45. 
Busck-Nielsen, Salenius. 26.3: Anhild 
Träskman gästar. Tema: Mitt liv!

Samtalsgruppen “Bibel, tro o. tvivel”: 
måndag 23.3 kl. 18–20 i Hörnan. Dagens 
gäst: Henrik Andersén. Kisa Korkman, 
Frände. 

Evenemang 
Allsång i Högbergsgården: onsdag 18.3 
kl. 18 i Högbergssalen med Solveig 
Gräsbeck, Christer Romberg & dia-
konissorna. 
Gemensamt Ansvar-lunch: tisdag 24.3 
kl. 12–15 i Högbergssalen. Pris 15€. 
Rekreationsdag för ande, kropp och 
själ: måndag 18.5 till Räfsö, Kyrkslätt. 
Start kl. 9 från Kiasma. Pris: 20€. An-
mälan till Gunvor Frände (050 380 1872, 
gunvor.frande@evl.fi) senast 30.4. 
Sommarvistelse för pensionärer: 
8–12.6 i Labbnäs, Kimitoön med dia-
koniarbetarna Karin Salenius och Nenne 
Lappalainen. Frisk luft och rörelse ut-
lovas! Start med buss från Kiasma kl. 
10. Hemfärd 12.6 till samma plats ca kl. 
17.30. Pris: 200€ (inkluderar helpension 
och resa). Anmälan senast 30.4 till Karin 
(050 380 0867) eller via anmälningslän-
ken som du hittar på vår hemsida. 

Bön och meditation    
Middagsbön: vardagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan.    

Musik:     
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan.    

Ungdomar:     
Öppet hus: måndagar kl. 15–20. 

Kyrkans medarbetare finns med på 
Den stora finlandssvenska bröllops-
mässan som ordnas på Svenska klub-
ben (Mauritzgatan 6, Helsingfors) lör-
dagen den 14 mars kl. 10–18.

Kom gärna och diskutera kyrklig 
vigsel – en präst som svarar på frå-
gor om kyrklig vigsel finns på plats. Du 
kan också få mer information om Nöd 

och lust-kvällen som ordnas i Johan-
nes församling den 22.4.

Rekreationsdagarna bjuder på samvaro och samtal med andra närståendevårdare 
samt utrymme för egen tid. Vattengymnastik ingår i programmet och vi rör också 
på oss utomhus. Var och en deltar i aktiviteterna enligt lust, ork och intresse.

Dagarna ordnas på Backby herrgård (tidigare Kaisankoti) i Esbo. Den som vill 
kan boka någon skön behandling på egen bekostnad i förväg, tfn 09 887 191. 
Deltagaravgiften är 95 €, i den ingår kost och logi i enkelrum, program och re-
sa med abonnerad buss från Helsingfors centrum till Backby herrgård. Sista an-
sökningsdag är 20.3. Kontaktperson: Maria Hall-Pänttäjä, tel. 09 2340 2540, 
e-post: maria.hall-panttaja@evl.fi.

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 13.3–TORSDAG 26.3KYRKAN I HELSINGFORS

Petrus 
församling

PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net  
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons kl. 13-
16, tel. 09-2340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 
00630 Helsingfors.  
Lokaler: Café Torpet, Köpingsv. 48, Haga-
salen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12, 
Malms kyrka, Kommunalv. 1, Munkshöjdens 
kyrka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka, Tegelst. 
6, Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby 
gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Ställ frågor om kyrklig vigsel!Rekreationsdagar för närståendevårdare 20–24.4

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl. 13–17 
och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-
2340  7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, 
Högbergssalen och Tian, 
Högbergsg. 10 E (vån. 2), 
Hörnan, Högbergsg. 10 
(gatuplan), Folkhälsan 
och Majblomman, Man-
nerheimv. 97, Gamla 
kyrkan, Lönnrotsgatan 
6, Bokvillan, Tavastv. 
125, S:t Jacobs kyrka, 
Kvarnbergsbr. 1.

Johannes 
församling
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Gudstjänster
Högmässa: i Matteuskyrkan varje söndag kl. 10 
med kyrkkaffe efteråt i församlingssalen. För 
mer info besök www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus. Varmt välkommen!
Ungdomsmässa: i Matteuskyrkan varje onsdag 
kl. 18. Ungdomsmässan är en halvtimmes mässa 
med bönevandring, nattvard, dialogpredikan och 
musik. Den genomförs med och av församling-
ens ungdomar. Välkommen oberoende av ålder!

Barn och familjer
Musikleken: Klapp & Klang kl. 10 (för 1-4 -åring-
ar) och Gung & Sjung kl. 11 (för 0-1 -åringar) var-
je tisdag i Matteuskyrkan. Där får man sjunga, 
dansa och leka med andra jämnåriga. Vi sjunger 
en halv timme och efteråt finns det möjlighet att 
umgås över en kopp kaffe (eller köpa lunch i vår 
lunchrestaurang). Välkommen!
Knattekyrka: tisdagen den 17.3 kl. 10 i Matt-
euskyrkan. Vi leker rörelse- och musiklekar 
tillsammans i kyrkan i ca en halv timme. Fika 
efteråt!
Popkören: (åk 4-7) övar varje onsdag kl. 15 i 
Matteuskyrkan. I popkören sjunger vi de bästa 
poplåtarna tillsammans och uppträder på Matt-
eus församlings konserter under våren. Ledare 
är Emma Gustafsson och du kan anmäla dig till 
emma.gustafsson@evl.fi.
Klubbar och körer: ordnas i skolorna på Matteus 
församlings område. Mera info om dem får du 
via Matteus hemsida.
Dagklubben: (3-6 år) samlas i Matteuskyrkan 
måndagar och fredagar kl. 9.30-12.30. Mera in-
formation på hemsidan. Ledare: Marianne Berg-
ström, kontakt och anmälning 040-5949719. 
Familjeklubben: samlas torsdagar i Matteuskyr-
kan kl. 9.30-12. Rolig samvaro med barn och 
vuxna i olika åldrar - välkommen med! Ingen 
anmälan krävs.
Missa inte! Påskpyssel: lördagen den 28.3 kl. 
10-13 i Matteuskyrkan. Pyssel för alla åldrar - 
välkommen med! I samband med pysslet ordnas 
även musiklek för barn i åldern 1-4 år kl. 10. Ing-
en anmälan krävs!

Unga
Öppet hus: varje onsdag kl. 15 i Matteuskyrkan. 
Kom och prata, läsa läxor, chilla eller spela till-
sammans med våra ungdomsledare!
Ungdomskväll: onsdagen den 25.3 kl. 19-21 i 
Matteuskyrkans ungdomsutrymmen. 

Vuxna
Missa inte! Efter halv sex: torsdagen 26.3 
kl. 17.30 i Matteuskyrkans Olavussal. Den-
na gång gästas vi av kulturproducenten Siw 
Handroos-Kelekay som arbetar i Stoa och Nor-
huset. Hon kommer att berätta om att ordna 
kulturevenemang på svenska. Möjligheten finns 
att få en bit mat och skilt program för barn finns. 
Anmälan i Facebook-evenemanget eller via 
Matteus församlings kansli (09) 2340 7300.
Stickklubben: samlas udda veckor i Matt-
euskyrkans Olavussal. Nästa träff är 12.3 kl. 11-
13. Välkommen med!
Folkhälsans sällskapsträffar: samlas jämna 
veckor i Matteuskyrkans Olavussal. Nästa träff 
är 19.3 kl. 11-12.30.
Kaffe på plattan: lördagen den 21.3 kl. 12-14. Vi 
bjuder på kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder 
möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan är öppen 
och du kan i stillhet sitta där en stund. Du är 
också välkommen med och hjälpa till. Kontakta 
Carita Riitakorpi via carita.riitakorpi@evl.fi.
Samling för män: fredagen den 20.3 kl. 18 i 
Matteuskyrkans Olavussal. Välkommen!

Musik
Kyrkokören: övar på tisdagskvällar kl 18.30-21. 
Mera info hittar du på Matteus hemsidor.
Kören VårTon: övar onsdagar kl. 15.45-16.30. 
Mera info hittar du på Matteus hemsidor. 
Projektkören VOICE: fokuserar på popmusik 
och kommer att öva varannan söndag fram till 
avslutningskonserterna med välgörenhetstema 
i slutet av april. För mera info kontakta kantor 
Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller 
050-566 9418.

10-13 i Matteuskyrkan. Pyssel för alla åldrar - 
välkommen med! I samband med pysslet ordnas 
även musiklek för barn i åldern 1-4 år kl. 10. Ing-

En månad 
utan ost
JAG DELTOG i Veganuary för andra året i rad. 
Det handlar alltså om att vara vegan i en må-
nad, att lämna bort animaliska produkter som 
ägg, kött, mjölk och ost. Jag äter redan vegeta-
riskt största delen av tiden så den biten kändes 
inte som en egentlig utmaning, men ack, osten. 
Brie, mozzarella, blåmögelost och min största fa-
vorit, fetaost. Vilken pina att inte kunna äta ost 
på en hel månad!

MEN DET gick. Jag var vegan i en månad, med 
undantag av några olyckliga missar mest bestå-
ende av bulla i kafferummet på jobbet. Veganua-
ry handlade för mig i första hand om att ta ett li-
tet steg för djurens och klimatets skull och att ut-
mana mig själv att testa produkter jag annars inte 
skulle köpa för att i framtiden kunna göra bätt-
re val i mina vardagsinköp. Men när jag den för-
sta februari sedan tillredde den där traditionella 
grekiska salladen jag suktat efter smakade den 
bättre än någonsin tidigare och jag förstod att jag 
lärt mig något annat utöver namnet på spännan-
de nya veganprodukter: nämligen uppskattning.

I SKRIVANDE stund lider februari mot sitt slut 
och jag uppskattar fortfarande min ost som ald-
rig förr. Från att ha varit en vardagsprodukt för-
vandlades den på en månad till något som väck-
er lite speciell glädje och tacksamhet då den av-
njuts. Med min upplevelse i åtanke utmanar jag 
också dig att tänka efter: vad kunde för just dig 
vara som fetaosten är för mig, något du kunde 
ge upp under fastetiden och glädjas över lite ex-
tra vid påsken? Du kan bli överraskad över lyck-
an som uppstår när du lär dig uppskatta det du 
mitt i överflödet tidigare inte kunde.

Stefanie Lindroos jobbar som för-
samlingssekreterare och informatör i 
Matteus församling. 

Hennes favoritplats i stan är Nybon-
das skogar.

Matteus 
församling

HÅLLPLATS

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3, 
tel. 09-2340 7300.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 
(Olavussalen vån. 1 och Matteussalen vån. 2).

STEFANIE LINDROOS

KYRKAN I HELSINGFORS
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»Jag förstod att jag lärt mig 
något annat utöver namnet på 
spännande nya veganproduk-
ter: nämligen uppskattning.«

10-årsdag på Borgbacken
Välkommen alla barn födda 2010 att fira din första tia 
tillsammans med din familj på Borgbacken!

Nöjesfältet Borgbacken är reserverat endast för tioår-
ingarna med familjer lördagen den 23 maj klockan 8.30-
13. Åkbanden subventioneras av kyrkan så att de kostar 
tio euro per person. Alla familjemedlemmar över tre år 
måste ha ett åkarmband.

Frågor kan skickas till adressen 10synttarit.hsrky@evl.
fi, anmälan senast 31.3 på helsingforsforsamlingar.fi
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HELSINGFORS

MATTEUS Människomöten JOHANNES Insamling

Kaffe på plattan Luncha för GA
Kaffe på plattan lördagen 
den 21.3 kl. 12–14. Vi bju-
der på kaffe, te, saft och 
bulle. Vi erbjuder möjlig-
het till samtal och förbön. 
Kyrkan är öppen och du kan 
sitta där en stund i stillhet. Du 
är också välkommen med och hjäl-
pa till. Vi behöver dig som vill bjuda in 
människor som går förbi, dig som vill servera kaffe, 
dig som vill samtala och be för människor. Mera info 
av diakonarbetare Carita Riitakorpi, 050-3803 986 
eller carita.riitakorpi@evl.fi.

PETRUS Kyrkhelg 

Gemensam mässa
”Inför ditt ansikte” är temat för Kyrkhelgen 20–22.3. 

Vad betyder det att vara inför Guds ansikte? Vad 
betyder det att Han är närvarande i våra liv? Hel-
gen avslutas med hela församlingens gemensamma 
mässa 22.3 kl. 15.30 i Petruskyrkan.

Gemensamt Ansvar-lunch med 
program, à 15€ (går oavkortat 
till insamlingen) tisdag 24.3 
kl. 12–15 i Högbergssalen, 
Högbergsgatan 10E.  

Kaj-Mikael Wredlund från 
Kyrkans Utlandshjälp berät-
tar om insamlingens mål. Lot-
teri och försäljning av produkter till 
nedsatt pris.

– Ljusmässan är en högmässa med 
få ord, meditativa sånger och många 
ljus, säger Dag-Ulrik Almqvist som 
är kantor i Johannes församling och 
har ordnat ljusmässor i många år.

I början använde han Per Harlings 
Mässa med få ord.

– Vi utgår från att man inte pratar 
sönder saker. Det var där det började, 
men sedan gjorde vi om enligt det som 
passade oss.

Den är en enkel mässa där man kla-
rar sig utan psalmbok och sångpap-
per. Sångerna upprepas många gång-
er och deltagarna får sjunga med efter 
hand. Tomas vokalensemble och Sib-
bo kyrkokör deltar för att stöda för-
samlingen i sången.

Johanneskyrkans fasadbelysning 
har under många år släckts ner un-
der Earth Hour för att påminna oss 
om att vi behöver hushålla med jor-
dens resurser. I fjol firades ljusmäs-
san för första gången i samband med 
Earth Hour.

– Jag tyckte att vi skulle ordna nå-
got i samband med Earth Hour, och 
då föreslog Dag-Ulrik ljusmässan, sä-
ger Anne Hätönen som också är kan-
tor i Johannes församling.

Tid att fundera
När man stiger in i Johanneskyrkan 
för att fira ljusmässa är det bara det 

stora Kristusljuset som är tänt i mörk-
ret, men under mässan tänder man fler 
och fler ljus samtidigt som bibeltex-
terna läses upp.

– Det blir en ganska fin effekt när 
kyrkan långsamt lyses upp av det ljus 
som sprider sig från Kristusljuset. Till 
slut blir hela korgolvet fullt med ljus, 
säger Almqvist.

Texterna som läses i mässan hand-
lar om ljus och om skapelsen, för att 
knyta an till Earth Hour-tematiken.

Efter att man firat nattvard infaller 

en stunds meditativ tystnad.
– Det är en behaglig stillhet. Det 

finns tid att fundera och sitta i egna 
tankar, säger Hätönen.

 Johannes församling har också ord-
nat klädbytardag i samband med eko-
fastan. 

– I fjol höll vi klädbytardagen fö-

re ljusmässan, men det fungerade in-
te så bra. Därför har vi delat upp eve-
nemangen på olika dagar i år, säger 
Almqvist.

Earth Hour startades av Världsna-
turfonden (WWF) 2007. Lördagen den 
28 mars släcker människor världen 
över ner sin belysning för en timme för 
att uppmana politikerna att åtgärda 
klimatkrisen och bevara den biologis-
ka mångfalden. I Helsingfors kan du 
fira ljusmässa i Johanneskyrkan un-
der Earth Hour klockan 20.30–21.30.

Få ord och många ljus
Under Earth Hour slocknar 
Johanneskyrkans fasadbe-
lysning för en timme. Men 
inne firas ljusmässa i en 
kyrka som långsamt lyses 
upp av levande ljus. 

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

Kantorerna Dag-Ulrik Almqvist och Anne Hätönen låter ljuset från Kristusljuset gå vidare. FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

Gemensamt Ansvar-lunch med 

»Till slut blir hela 
korgolvet fullt med 
ljus.«
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– Bibliodrama ger möjligheten att gå 
på djupet i en bibeltext genom att upp-
leva och erfara, inte bara genom att 
läsa, säger Elefteria Apostolidou.

Hon är församlingspastor i Bor-
gå svenska församling och har un-
der en längre tid utbildat sig till att 
leda workshops i bibliodrama. Hon 
har deltagit i kurser runt om i Euro-
pa, bland annat i Ungern, Grekland, 
Tyskland och Polen, och är därmed 
Finlands första internationella bib-
liodramatiker. Nu ordnar hon en 
workshop i bibliodrama i Borgå.

När hon inledde sin utbildning till 
workshopledare kändes bibliodrama 
inte alldeles enkelt.

– För mig personligen var det job-
bigt i början, för jag har alltid tänkt att 
när jag läser Bibeln finns det en färdig 
berättelse, bra så. Det är en helig bok; 
jag ska inte börja ifrågasätta. Men nu 
när vi är med om att gestalta de här 
processerna, exempelvis den förlora-
de sonen, så har vi olika roller och oli-
ka erfarenheter. Någon väljer kanske 
att gå in i en sådan roll där sonen in-
te går någonstans, sitter bara hem-
ma. Då kan den här bibeltexten tala 
till oss på ett nytt sätt. Och har man 
varit pappa till den förlorade sonen 
så blir det här säkert starkt. Konten-
tan av ett bibliodramapass kan vara 
att vi inser att vi inte kan se svartvitt 
på ett bibelställe.

– Det hjälper oss också i livet, för 
att vi måste ha förståelse för varan-
dra och varandras bakgrund. Det kan 
också öka vår förståelse om vi exem-
pelvis tycker att någon fattat ett då-
ligt beslut.

Vad gör man i praktiken?
– Under en workshop kan man till ex-

empel måla, meditera, pyssla, disku-
tera, promenera ute i naturen och spe-
la upp scener med hjälp av rollspel.

Själv känner hon sig inte alls säker 
i alla moment.

– Jag får fortfarande obehag när 
jag ska måla, men det viktigaste är 
att det sätter igång en process. Har 

du ett tomt papper så säger det ock-
så något.

Genom bibliodrama kan vi kan-
ske bättre beskriva varför vi tycker 
om och inte tycker om en bibeltext, 
menar hon.

– Vi kommer närmare textens kärna.

Inga krav
Det finns inga specifika förväntning-
ar på deltagarna.

– Man måste inte vara extrovert. Jag 
försöker ta med en variation, så att 
man kan vara för sig själv, dela med en 
annan eller med hela gruppen. Men 
det är bra om man klarar av att sitta i 
en större grupp och tillbringa två in-
tensiva dagar tillsammans.

Att man är troende är inte heller 
något krav.

– Vi jobbar med bibeltexter, men 
bibliodrama lär oss att vi måste ac-
ceptera skillnader och ändå kun-
na jobba tillsammans. Det kan vara 
jätteberikande åt båda hållen, och vi 
kan få fina tankar av varandra.

Bibliodrama kan nästan ses som 
terapeutiskt i och med att man går 
in i djupa processer.

– Men var och en måste ta ansvar 
för sig själv, vi kan inte bära ett ansvar 
för fortsättningen. Men det är helt 
okej att vara ledsen eller ha super-
roligt, säger Elefteria Apostolidou.

Lokalsidorna för Borgå, Sibbo och Vanda svenska församlingar utkommer varannan vecka. Ansvarig redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi, 040 831 6788.

BORGÅ • SIBBO • VANDAPÅ 
GÅNG

Elefteria Apostolidou har utbildat sig till att leda grupper i bibliodrama. FOTO: KP-ARKIV/EMELIE WIKBLAD

In i bibeltextens kärna 
BORGÅ. Vad väcker be-
rättelsen om den förlo-
rade sonen i dig? Frågor, 
ingenting, irritation? Med 
bibliodrama har man 
möjlighet att skärskåda 
bibeltexter och se vad de 
säger till oss i vår specifi-
ka livssituation.

TEXT: ULRIKA HANSSON

Workshopen pågår: 28–29.3 i 
Svenska församlingshemmet, Rune-
bergsgatan 24. 

På lördag börjar workshopen kl. 10 
och slutar kl. 17. På söndag börjar vi 
i högmässan kl. 12.15 och avslutar 
Workshopen kl. 18. 

Det finns platser kvar så passa på 
och anmäl dig till: 
hanna.eisentraut-soderstrom@evl.fi. 

Kursen riktar sig i första hand till 
vuxna.I bibliodrama används olika konstfor-

mer. FOTO: ELEFTERIA APOSTOLIDOU
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SIBBO SamtalskvällBORGÅ Kurs

Micaela Röman intervjuar Raakel Lignell
Välkommen till samtalskvällen Tro, hopp och kärlek. Journalisten Micae-
la Röman samtalar med kulturpersonen Raakel Lignell, musiker, fembarns-
mor och gift med skådespelaren Nicke Lignell. 
I samtalet bekantar vi oss med människan 
bakom den offentliga och kända rollen, 
ett samtal om tron, hoppet och kär-
leken som bär i personens liv. Musik, 
servering. Sångsolist: Emma Gus-
tafsson.

Programmet ordnas i Kyrkoby för-
samlingshem torsdag 19.3 kl. 18. 

Sorgbearbetning
Sorgbearbetning hjälper dig att be-
arbeta smärtan av dina förluster. Vi 
hoppas att du därmed försonas med 
det förflutna och får frid. Erfarenhet 
visar att du får en öppnare relation 
till dig själv och andra, samt att du 
känner dig mer levande och vital.

Startdatum för en sorgbearbet-
ningskurs i Borgå är 17.3. kl. 18. Kurs-
ledare är Ulrika Lindholm-Nenonen och Marina Smeds. Plats: Finska försam-
lingshemmet, Lundagatan 5, fjärde våningen. Kursen är avgiftsfri. Mera info fås 
på: tfn 040 747 2232 eller epost: ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi.

DOMPROSTERIET
BORGÅ
SÖ 15.3 KL. 10: Gudstjänst i Emsalö kapell
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
MÅ 16.3 KL. 8.30: Stolfysio, Gröt & prat Vårberga för-
samlingscentrum, Sampov. 1.
KL. 13: Sjömansmissionskretsen i Café Ankaret, 
Runebergsg. 24
KL. 9: Familjecafé i Domprostgården, Finnbyv. 6.  
Serveringsavgift 2 € / familj.
TI 17.3 KL. 12: Andakt med lunch i Finska försam-
lingshemmet, Lundag. 5
KL. 13.30: Männens samtal i musikrummet, Rune-
bergsg. 24
ON & TO KL. 10-13.30: Café Ankaret är öppet i för-
samlingshemmet, Runebergsg. 24
ON 18.3 KL. 17: Missions- och bibelkväll i Café Anka-
ret, Runebergsg. 24
TO 19.3 KL. 18: Bibeljakten i Café Ankaret
LÖ 21.3 kl. 16: Knattekyrkan i Lilla kyrkan
KL. 18: Helgmålsbön i Domkyrkan
Sö 22.3 KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
MÅ 23.3 KL. 8.30: Stolfysio, Gröt & prat Vårberga 
församlingscentrum, Sampov. 1.
KL. 9: Familjecafé i Domprostgården, kl. 9:00-11:30, 
Finnbyv. 6.  Serveringsavgift 2 € / familj.
TI 24.3 KL. 12: Andakt med lunch i Finska försam-
lingshemmet, Lundag. 5
KL. 13: Väntjänstsvännerna besöker Wilhelmina, re-
surscenter för äldre, Askolinsväg 1 F.
ON 25.3 KL. 13: Mariakretsen samlas i musikrummet, 
Runebergsg. 24
ON & TO KL. 10-13.30:  Café Ankaret är öppet i för-
samlingshemmet, Runebergsg. 24
TO 26.3 KL. 13: Missionskretsen samlas i försam-
lingshemmets  musikrum, Runebergsg. 24
KL. 14: Kråkökretsen samlas på Sjötorp
KL. 18: Bibeljakten i Café Ankaret, Runebergsg. 24
LÖ 28-SÖ 29.3: Bibliodrama Workshop, i Svenska 
församlingshemmet, Runebergsg.24, Apostolidou, 
Eisentraut-Söderström. Kom med på ett veckoslut 
där vi tillsammans upplever en bibeltext genom olika 
dramaövningar och genom att måla. Lunch och kaffe 
serveras båda dagarna. Anmäl dig till hanna.eisen-
traut-soderstrom@evl.fi.

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings hem-
sida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Lö 14.3 kl.18: KU:s årsmöte i Prästgården.
Sö 15.3 kl.12: Högmässa i Sibbo kyrka.
Må 16.3 kl.14: Kyrkoby missionskrets, möte hos Ro-
se-Maj, Brobölev.47.
Ti 17.3 kl.10: Bönepromenad, start Kyrkoby försam-
lingshem.
Ti 17.3 kl.13:30: Paipis missionskrets, möte hos 
Kerstin, Fredsbackav.60.
Ons 18.3 kl.10: Frukost i Söderkulla kyrka, svensk-
språkig andakt. Kl.10-11 diakonijour.
To 19.3 kl.18 i Kyrkoby församlingshem: Tro, hopp 
och kärlek. Micaela Röman samtalar med Raakel 
Lignell. I samtalet bekantar vi oss med människan 
bakom den offentliga och kända rollen, ett samtal 

om tron, hoppet och kärleken som bär i personens 
liv. Musik, servering. Sångsolist: Emma Gustafsson.
Lö 21.3 kl. 18 i Söderkulla kyrka: One Hand, One 
Heart, musikalkonsert till förmån för gemensamt 
ansvar. Marina Palin, Mikael Grönroos och band un-
der ledning av Lauri Palin. Servering. Försäljning av 
GA-produkter.
Sö 22.3 kl.10: Pilgrimsvandring i Paipis med start 
från Södra Paipis skola. Ca 20 km. Ta egen matsäck/
mellanmål med. Ingen förhandsanmälan. Med Milja 
Westerlund och Mikael Grönroos.
Sö 22.3 kl.10: Familjegudstjänst på Marie bebådelse-
dag i Söderkulla kyrka. Marthor med barn och barn-
barn inbjuds, alla är välkomna. Barnkören medverkar. 
Klädbytardag, hämta kläder du inte mera behöver 
och byt till dig kläder du tror dig ha nytta av. Kyrkkaf-
fe med våfflor i församlingssalen.
Sö 22.3 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. Hjälpledarna 
välsignas.
Må 23.3 kl.14: Diakonisyföreningen i Prästgården.
Må 23.3 kl.19: Min kropp, mitt tempel i Söderkulla 
kyrka.
On 25.3 kl.10: Frukost i Söderkulla kyrka. Finsksprå-
kig andakt. Kl. 10-11 Diakonijour.
On 25.3 kl.11: Stoljumppa i Kyrkoby församlingshem.
On 25.3 kl. 12: Sjueuroslunch för daglediga i Kyrkoby 
församlingshem.
To 26.3 kl.13: Box missionskrets, möte hos Gitta på 
Stengårdsv.19
To 26.3 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet med Sibbo fri-
församling i Gesterby missionshus, Gesterbyvägen 
102. Korpi.

AGRICOLA
Sö 15.3 kl. 10: Högmässa i Lappträsk kyrka
kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka
kl. 16: Högmässa i Andreaskapellet, Andersby
Sö 22.3 kl. 10: Högmässa i Sävträsk kapell. Agri-
colakören medverkar
kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka. Vi firar högmässa 
med välsignelse av hjälpledare
Mer information om verksamheten: www.agricola-
forsamling.fi

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

VANDA 
SÖ 15.3 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars, 
Kyrkov. 45, A. Paavola, Isa Tuhkalainen.
SÖ 15.3 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Virta-kyrkan, Pik-
ku-Kuohu, Råtorpsv. 8, J. Juntumaa, Isa Tuhkalainen.
SÖ 15.3 kl. 19: Tvåspråkig psalmkonsert, Psalmer-Vir-
siä, Helsinge kyrka S:t Lars. Earthly Angels; Mikko Per-
kola, viola da gamba och sång, Eero Palviainen, luta, 
Marianna Henriksson, orgel, Kajsa Dahlbäck, sopran. 
Fritt inträde. Programblad 10 €.
TI 17.3 kl. 12.30: S:t Martins diakoni- och pensionär-
skrets, Virta-kyrkan/Aalto.
TO 19.3 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle pensionär-
skrets, Håkansböle kyrka, Håkansbölev. 48.
LÖ 21.3 kl. 11: Missiobrunssi/brunch. Missionsarbete 
i praktiken. Tvåspråkigt evenemang i samarbete med 

Finska Missionssällskapet. Arr. Församlingarna i Van-
da. Kontakt: Anu Paavola eller maria.jarviniitty@evl.fi.
SÖ 22.3 kl. 10: Högmässa - Föreningarnas och 
Marthornas kyrksöndag, Helsinge kyrka S:t Lars, Kyr-
kov. 45,  M. Fagerudd, A. Ekberg. Välkommen efter 
högmässan på kyrkkaffe i Prostgården.
ON 25.3 kl. 18: Ungdomskväll,  Bagarstugan, Kurirv. 1. 
Musiklek & babyrytmik: musikpedagog Heidi Åberg, 
ti 17.3, 24.3 i Virta-kyrkan/ Kuohu. Babyrytmik: 0-1 
åringar kl. 14.15-14.45. Musiklek: 2-4 åringar kl. 14.45-
15.15. Anmälningar: heidielisa.aberg@gmail.com.
Dagklubb: för barn i 2,5-6 års åldern alla vardagar utom 
onsdag kl. 9-12 fr.o.m. 16.3 och Pysselklubb: för skol-
barn i åk 3-6, ti och on kl. 13-16 fr.o.m. 17.3 i klubb- 
utrymmet i Myrbacka, Strömfårav. 13. Förhandsan-
mälning: barnledare Hanna Höglund, tfn 050 341 4964, 
hanna-mari.hoglund@evl.fi.
Du som ska börja i ettan eller går i lågstadiet, väl-
kommen med på barnläger sommaren 2020! 
Dagsläger på Helsinggård: 1-5.6, 8-12.6 och 15-18.6 
kl. 8.30-16.30. Pris: 75€/vecka, i priset ingår mat och 
program. Du kan delta en, två eller tre veckor. Mera 
info: tf. barnledare Hanna Höglund, tel. 050-341 4964, 
hanna-mari.hoglund@evl.fi.  Följ med när nätanmäl-
ningen startar. 
Familjecafé: i Myrbacka, Strömfårav. 13. Ett familjeca-
fé ordnas i samarbete med Folkhälsan i Vanda svens-
ka församlings dagklubb i Myrbacka to kl. 9.30 - 12.  
Avgift 2€/familj inkl. kaffe/te smörgås.

HELSINGFORS  
PROSTERI

MATTEUS
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: i Matteuskyrkan varje söndag kl. 10 med 
kyrkkaffe efteråt i församlingssalen. För mer info be-
sök www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus. Varmt 
välkommen!
Ungdomsmässa: i Matteuskyrkan varje onsdag kl. 
18. Ungdomsmässan är en halvtimmes mässa med 
bönevandring, nattvard, dialogpredikan och musik. 
Den genomförs med och av församlingens ungdomar. 
Välkommen oberoende av ålder!
BARN OCH FAMILJER
Musikleken: Klapp & Klang kl. 10 (för 1-4 -åringar) 
och Gung & Sjung kl. 11 (för 0-1 -åringar) varje tisdag 
i Matteuskyrkan. Där får man sjunga, dansa och leka 
med andra jämnåriga. Vi sjunger en halv timme och 
efteråt finns det möjlighet att umgås över en kopp 
kaffe (eller köpa lunch i vår lunchrestaurang). Välkom-
men!
Knattekyrka: tisdagen den 17.3 kl. 10 i Matteuskyrkan. 
Vi leker rörelse- och musiklekar tillsammans i kyrkan i 
ca en halv timme. Fika efteråt!
Popkören: (åk 4-7) övar varje onsdag kl. 15 i Matt-
euskyrkan. I popkören sjunger vi de bästa poplåtarna 
tillsammans och uppträder på Matteus församlings 
konserter under våren. Ledare är Emma Gustafsson 
och du kan anmäla dig till emma.gustafsson@evl.fi.
Klubbar och körer: ordnas i skolorna på Matteus för-
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En månad utan ost
JAG DELTOG i Veganuary för andra året i rad. Det 
handlar alltså om att vara vegan i en månad, att läm-
na bort animaliska produkter som ägg, kött, mjölk och 
ost. Jag äter redan vegetariskt största delen av tiden 
så den biten kändes inte som en egentlig utmaning, 
men ack, osten. Brie, mozzarella, blåmögelost och min 
största favorit, fetaost. Vilken pina att inte kunna äta 
ost på en hel månad!

MEN DET gick. Jag var vegan i en månad, med undan-
tag av några olyckliga missar mest bestående av bulla 
i kafferummet på jobbet. Veganuary handlade för mig 
i första hand om att ta ett litet steg för djurens och kli-
matets skull och att utmana mig själv att testa produk-
ter jag annars inte skulle köpa för att i framtiden kun-
na göra bättre val i mina vardagsinköp. Men när jag den 
första februari sedan tillredde den där traditionella gre-
kiska salladen jag suktat efter smakade den bättre än nå-
gonsin tidigare och jag förstod att jag lärt mig något an-
nat utöver namnet på spännande nya veganprodukter: 
nämligen uppskattning.

I SKRIVANDE stund lider februari mot sitt slut och jag 
uppskattar fortfarande min ost som aldrig förr. Från att 
ha varit en vardagsprodukt förvandlades den på en må-
nad till något som väcker lite speciell glädje och tacksam-
het då den avnjuts. Med min upplevelse i åtanke utmanar 
jag också dig att tänka efter: vad kunde för just dig va-
ra som fetaosten är för mig, något du kunde ge upp un-
der fastetiden och glädjas över lite extra vid påsken? Du 
kan bli överraskad över lyckan som uppstår när du lär dig 
uppskatta det du mitt i överflödet tidigare inte kunde.

VANDA Barn

Dagklubb, pyssel och dagsläger
Dagklubb för barn i 2,5-6 årsåldern alla vardagar utom ons-
dag kl. 9-12 fr.o.m. 16.3 och Pysselklubb för skolbarn i åk 
3-6, ti och on kl. 13-16 fr.o.m. 17.3 i klubbutrymmet i Myr-
backa, Strömfårav. 13. 
Förhandsanmälning: barnledare Hanna Höglund, tfn 050 341 
4964, hanna-mari.hoglund@evl.fi   

Du som ska börja i ettan eller går i lågstadiet, välkommen 
med på barnläger sommaren 2020! Dagsläger på Helsinggård 
1-5.6, 8-12.6 och 15-18.6 kl. 8.30-16.30. Pris: 75€/vecka, i 
priset ingår mat och program. Du kan delta en, två eller tre 
veckor. Mera info: tf. barnledare Hanna Höglund, tel. 050-341 
4964, hanna-mari.hoglund@evl.fi. Följ med när nätanmäl-
ningen startar. 

Stefanie Lindroos jobbar som försam-
lingssekreterare och informatör i Matteus 
församling. 
Hennes favoritplats i stan är Nybondas 
skogar.

KOLUMNEN

»Jag förstod att jag lärt mig något 
annat utöver namnet på spän-
nande nya veganprodukter: näm-
ligen uppskattning.«

STEFANIE LINDROOS

samlings område. Mera info om dem får du via Matt-
eus hemsida.
Dagklubben: (3-6 år) samlas i Matteuskyrkan månda-
gar och fredagar kl. 9.30-12.30. Mera information på 
hemsidan. Ledare: Marianne Bergström, kontakt och 
anmälning 040-5949719. 
Familjeklubben: samlas torsdagar i Matteuskyrkan kl. 
9.30-12. Rolig samvaro med barn och vuxna i olika 
åldrar - välkommen med! Ingen anmälan krävs.
Påskpyssel: lördagen den 28.3 kl. 10-13 i Matteuskyr-
kan. Pyssel för alla åldrar - välkommen med! I sam-
band med pysslet ordnas även musiklek för barn i 
åldern 1-4 år kl. 10. Ingen anmälan krävs!
UNGA
Öppet hus: varje onsdag kl. 15 i Matteuskyrkan. Kom 
och prata, läsa läxor, chilla eller spela tillsammans 
med våra ungdomsledare!
Ungdomskväll: onsdagen den 25.3 kl. 19-21 i Matt-
euskyrkans ungdomsutrymmen. 
VUXNA
Efter halv sex: torsdagen 26.3 kl. 17.30 i Matteuskyr-
kans Olavussal. Denna gång gästas vi av kulturpro-
ducenten Siw Handroos-Kelekay som arbetar i Stoa 
och Norhuset. Hon kommer att berätta om att ordna 
kulturevenemang på svenska. Möjligheten finns att få 
en bit mat och skilt program för barn finns. Anmälan i 
Facebook-evenemanget eller via Matteus församlings 
kansli (09) 2340 7300.
Stickklubben: samlas udda veckor i Matteuskyrkans 
Olavussal. Nästa träff är 12.3 kl. 11-13. Välkommen 
med!
Folkhälsans sällskapsträffar: samlas jämna veckor i 
Matteuskyrkans Olavussal. Nästa träff är 19.3 kl. 11-
12.30.
Kaffe på plattan: lördagen den 21.3 kl. 12-14. Vi bjuder 
på kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder möjlighet till 
samtal och förbön. Kyrkan är öppen och du kan i still-
het sitta där en stund. Du är också välkommen med 
och hjälpa till. Kontakta Carita Riitakorpi via carita.
riitakorpi@evl.fi.
Samling för män: fredagen den 20.3 kl. 18 i Matt-
euskyrkans Olavussal. Välkommen!
MUSIK
Kyrkokören: övar på tisdagskvällar kl 18.30-21. Mera 
info hittar du på Matteus hemsidor.
Kören VårTon: övar onsdagar kl. 15.45-16.30. Mera 
info hittar du på Matteus hemsidor. 
Projektkören VOICE: fokuserar på popmusik och 
kommer att öva varannan söndag fram till avslut-
ningskonserterna med välgörenhetstema i slutet av 
april. För mera info kontakta kantor Niels Burgmann 
via niels.burgmann@evl.fi eller 050-566 9418.

PLOCK UR JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
EVENEMANG
Allsång i Högbergsgården: onsdag 18.3 kl. 18 i Hög-
bergssalen med Solveig Gräsbeck, Christer Romberg 
& diakonissorna.
Gemensamt Ansvar-lunch: tisdag 24.3 kl. 12–15 i 
Högbergssalen. Pris 15€.
GEMENSKAP
Måndagsträff med lunch: måndag 16.3 kl. 12.15–13.30 
i Högbergssalen. Pris: 3€, pengarna går till diakonin. 

Delta gärna i middagsbönen i Johanneskyr-
kan kl. 12. Obs! Ingen måndagsträff 23.3.
Diakoniträff: 19.3: Besök till köpcentret Redi. 
Träff på Fiskehamnens metrostation (öster-
ut) kl. 13.45. Busck-Nielsen, Salenius. 

PLOCK UR PETRUS
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
KURSER OCH EVENEMANG
Kyrkhelg Syd 20–22.3 i Petruskyrkan: En 
helg med temat ”INFÖR DITT ANSIKTE” 
uppmanar oss att reflektera över Gud som 
Sanningen, som den Allsmäktige som leder 
historiens gång och som vill leda oss i våra 
liv. Programmet börjar på fredag kl. 19 och 
avslutas på söndag med gemensam mässa 
kl. 15.30. Medverkande bl.a. Antti Laato, 
Peter Fagerholm, Pekka Simojoki, Fiona 
Chow, Björn Wallén, Daniel Björk. Mer info: 
kyrkhelg.fi
GEMENSKAP
Petra-frukost: 28.3 kl. 10 på Café Torpet. 
Petra är en morgon med frukost och inspi-
ration för alla kvinnor. Pia Kummel-Myrskog 
berättar om det hon lärde sig under en stu-
dievistelse i Mexico där hon studerade luth-
ersk teologi. Frukost 8€/5€.

Familjejippo i Borgå
Nu ska vi ut på en spår-
ning med roliga uppgif-
ter onsdag 25.3 kl. 18-
19.15. Scoutkåren Por-
voon Polunlöytäjät och 
Kyrkan i Borgå ordnar detta tvåspråkiga 
familjejippo vid Domprostgården, Finn-
byvägen 6.

Klä dig enligt väderlek, ta med smör-
gås, egen mugg och ficklampa. Ta gär-
na med en slant till insamlingen Gemen-
samt Ansvar. Info: Jenni Antila, tel. 040 
767 7600.

OBS! Alla övriga församlingars 
annonsering hittar du på 
kyrkpressen.fi under fliken 
”Kalender”.
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PÅ 
GÅNG

S
öderkulla kyrka väntar 
på ett konstverk i det 
12 meter höga fönstret 
bakom altaret. Hösten 
2019 avgjordes en täv-
ling för inbjudna konst-

närer och man beslöt att förverkli-
ga Kirsti Taiviolas verk Solsången 
som består av 365 glasburkar upp-
radade i 41 våningar på ett ramverk 
av metall.

Taiviola inspirerades av Franciskus 
dikt Solsången, som kan ses som en 
hyllning till naturen och Guds ska-
pelse.

– Det är lite spännande hur det gick 
till. Under 2017 och 2018 jobbade jag 
med ett konstverk som hade ljuset och 
soluppgången som tema. Jag vakna-
de alltid vid soluppgången och gjorde 
anteckningar. Sedan hittade jag Fran-
ciskus verk på biblioteket och den för-
sta dikten jag slog upp var Solsången. 
Den förmedlar den där känslan 
av när naturen är tyst, an-
dra sover och man själv 
står på en klippa och 
ser ut över vattnet. 
Det är så lätt att le-
va sig in i Francis-
kus bön, den har en 
sådan närvaro.

Allmänheten delaktig
Kirsti Taiviola ville att allmänheten 
skulle ha en chans att påverka slut-
resultatet.

– Om man tänker på hur saker fär-
digställs numera så har vi oftast ingen 
del i det. Nu ville jag att delaktigheten 
skulle nå ut till alla, att vi gör något 
närproducerat tillsammans.

Fram till den 29 mars samlar där-
för Sibboförsamlingarna in naturfoto-
grafier eller bilder av teckningar med 
naturmotiv, som sedan färgmässigt 
förverkligas som glasburkar.

– Om det exempelvis kommer in 
många bilder av vatten så kommer 
konstverket att innehålla mer blå 
färg, säger Taiviola.

Slutresultatet kommer kunna ses 
som ett abstrakt landskap. Grönt 
kommer att bli den huvudsakliga fär-

gen, också som ett önskemål från för-
samlingarna, eftersom det är en litur-
gisk färg som representerar tillväxt 
och vitalitet.

Glasblåsarelever bidrar
Ett antal glasblåsarelever vid yrkes-
institutet Tavastia i Nuutajärvi är re-
dan i gång och provblåser cylindrar 
och testar färger enligt Taiviolas in-
struktioner.

– Det finns också möjlighet för all-
mänheten att komma och se hur glas-
blåsningen går till.

Det är pulverfärger som används i 
färgningsprocessen.

– Det kommer att bli lager av färg- 
ränder, med ett lite trådaktigt slut-
resultat.

Kirsti Taiviola eftersträvar ingen 
wow-effekt med sitt konstverk.

– Jag hoppas att konstverket kom-
mer att väcka en lust att sätta sig ner, 
betrakta och stilla sig. Och så hoppas 

jag att konstverket kommer att va-
ra i harmoni med rummet och 

arkitekturen.

När en bön blir konst
SIBBO. Just nu arbetas det flitigt för att färdigställa 
ett altarkonstverk för Söderkulla kyrka. Och allmän-
heten är välkommen att bidra med teckningar och 
foton som kan påverka slutresultatet.
 
TEXT: ULRIKA HANSSON

Kirsti Taiviola har med bildbehandling gjort en modell av hur konstverket kan 
komma att se ut. FOTO: KIRSTI TAIVIOLA

Elever i glasskolan i Nuutajärvi är redan igång och provblåser glascylindrar. Me-
toden med pulverfärger ger ett trådaktigt resultat. FOTON: KIRSTI TAIVIOLA

Om man vill bidra till konstver-
ket kan man skicka in högst tre bil-
der per person. Taiviola gör ett urval 
på konstnärliga grunder. Upphovs-
mannen till varje bild bör uppges och 
om man vill får man ge en kort be-
skrivning av motivet. Bilderna skickas 
till solsangen@gmail.com. Bildpar på 
den inskickade bilden och motsva-
rande glascylinder publiceras på Sib-
boförsamlingarnas hemsidor.
Om du vill se hur glasblåsningen går 
till på glasskolan i Nuutajärvi kan du 
kontakta skolan direkt eller Kirsti Tai-
viola på: kirsti.taiviola@gmail.com. 
Glasblåsningen pågår vanligen tors-
dagar och fredagar till 15 maj.
Enligt planerna ska konstverket vara 
klart till jul i år.

Kirsti Taiviola. 
FOTO: IIRO A. AHOKAS

BORGÅ • SIBBO • VANDA
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DOMPROSTERIET
AGRICOLA
Sö 15.3 kl. 10: Högmässa i Lappträsk 
kyrka
kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka
kl. 16: Högmässa i Andreaskapellet, 
Andersby
Sö 22.3 kl. 10: Högmässa i Sävträsk 
kapell. Agricolakören medverkar
kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka. Vi firar 
högmässa med välsignelse av hjälp-
ledare
Mer information om verksamheten: 
www.agricolaforsamling.fi

BORGÅ
SÖ 15.3 KL. 10: Gudstjänst i Emsalö 
kapell
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
MÅ 16.3 KL. 8.30: Stolfysio, Gröt & 
prat Vårberga församlingscentrum, 
Sampov. 1.
KL. 13: Sjömansmissionskretsen i Café 
Ankaret, Runebergsg. 24
KL. 9: Familjecafé i Domprostgården, 
Finnbyv. 6.  Serveringsavgift 2 € / 
familj.
TI 17.3 KL. 12: Andakt med lunch i Fin-
ska församlingshemmet, Lundag. 5
KL. 13.30: Männens samtal i musik-
rummet, Runebergsg. 24
ON & TO KL. 10-13.30: Café Ankaret 
är öppet i församlingshemmet, Rune-
bergsg. 24
ON 18.3 KL. 17: Missions- och bibel-
kväll i Café Ankaret, Runebergsg. 24
TO 19.3 KL. 18: Bibeljakten i Café An-
karet
LÖ 21.3 kl. 16: Knattekyrkan i Lilla 
kyrkan
KL. 18: Helgmålsbön i Domkyrkan
Sö 22.3 KL. 12.15: Högmässa i Dom-
kyrkan

MÅ 23.3 KL. 8.30: Stolfysio, Gröt & 
prat Vårberga församlingscentrum, 
Sampov. 1.
KL. 9: Familjecafé i Domprostgården, 
kl. 9:00-11:30, Finnbyv. 6.  Serverings-
avgift 2 € / familj.
TI 24.3 KL. 12: Andakt med lunch i Fin-
ska församlingshemmet, Lundag. 5
KL. 13: Väntjänstsvännerna besöker 
Wilhelmina, resurscenter för äldre, 
Askolinsväg 1 F.
ON 25.3 KL. 13: Mariakretsen samlas i 
musikrummet, Runebergsg. 24
ON & TO KL. 10-13.30:  Café Ankaret 
är öppet i församlingshemmet, Rune-
bergsg. 24
TO 26.3 KL. 13: Missionskretsen sam-
las i församlingshemmets  musikrum, 
Runebergsg. 24
KL. 14: Kråkökretsen samlas på Sjö-
torp
KL. 18: Bibeljakten i Café Ankaret, 
Runebergsg. 24
LÖ 28-SÖ 29.3: Bibliodrama 
Workshop, i Svenska församlingshem-
met, Runebergsg.24, Apostolidou, Ei-
sentraut-Söderström. Kom med på ett 
veckoslut där vi tillsammans upplever 
en bibeltext genom olika dramaöv-
ningar och genom att måla. Lunch och 
kaffe serveras båda dagarna. Anmäl 
dig till hanna.eisentraut-soderstrom@
evl.fi

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbo-
svenskaforsamling.fi
Lö 14.3 kl.18: KU:s årsmöte i Präst-
gården.
Sö 15.3 kl.12: Högmässa i Sibbo kyrka.
Må 16.3 kl.14: Kyrkoby missionskrets, 
möte hos Rose-Maj, Brobölev.47.
Ti 17.3 kl.10: Bönepromenad, start 
Kyrkoby församlingshem.

Ti 17.3 kl.13:30: Paipis missionskrets, 
möte hos Kerstin, Fredsbackav.60.
Ons 18.3 kl.10: Frukost i Söderkulla 
kyrka, svenskspråkig andakt. Kl.10-11 
diakonijour.
To 19.3 kl.18 i Kyrkoby församlings-
hem: Tro, hopp och kärlek. Micaela 
Röman samtalar med Raakel Lignell. I 
samtalet bekantar vi oss med männ-
iskan bakom den offentliga och kända 
rollen, ett samtal om tron, hoppet 
och kärleken som bär i personens liv. 
Musik, servering. Sångsolist: Emma 
Gustafsson.
Lö 21.3 kl. 18 i Söderkulla kyrka: One 
Hand, One Heart, musikalkonsert till 
förmån för gemensamt ansvar. Marina 
Palin, Mikael Grönroos och band under 
ledning av Lauri Palin. Servering. För-
säljning av GA-produkter.
Sö 22.3 kl.10: Pilgrimsvandring i Paipis 
med start från Södra Paipis skola. Ca 
20 km. Ta egen matsäck/mellanmål 
med. Ingen förhandsanmälan. Med 
Milja Westerlund och Mikael Grönroos.
Sö 22.3 kl.10: Familjegudstjänst på 
Marie bebådelsedag i Söderkulla kyr-
ka. Marthor med barn och barnbarn 
inbjuds, alla är välkomna. Barnkören 
medverkar. Klädbytardag, hämta 
kläder du inte mera behöver och byt 
till dig kläder du tror dig ha nytta av. 
Kyrkkaffe med våfflor i församlings-
salen.
Sö 22.3 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyr-
ka. Hjälpledarna välsignas.
Må 23.3 kl.14: Diakonisyföreningen i 
Prästgården.
Må 23.3 kl.19: Min kropp, mitt tempel i 
Söderkulla kyrka.
On 25.3 kl.10: Frukost i Söderkulla 
kyrka. Finskspråkig andakt. Kl. 10-11 
Dakonijour.
On 25.3 kl.11: Stoljumppa i Kyrkoby 
församlingshem.

On 25.3 kl. 12: Sjueuroslunch för dag-
lediga i Kyrkoby församlingshem.
To 26.3 kl.13: Box missionskrets, möte 
hos Gitta på Stengårdsv.19
To 26.3 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet 
med Sibbo friförsamling i Gesterby 
missionshus, Gesterbyvägen 102. 
Korpi.

HELSINGFORS  
PROSTERI

JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 10 i S:t Jacobs 
kyrka.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla 
kyrkan.
Korsvägen: tisdagar kl. 18 i Johan-
neskyrkan. En stillsam andakt i fastan.
Andakt: tisdag 17.3 kl. 17.30–18.30 i 
Drumsö seniorhus.
Mässa: söndag 22.3 kl. 18 i Pauluskyr-
kan med Helsingfors svenska kyrko-
sångsförbund. 
För mer information om gudstjänster-
na, besök www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes och klicka dig in på 
veckoprogrammet.
BARNFAMILJER
Musiklek: för barn i åldrarna 0–5 år. 
Musikleken ordnas flera gånger i veck-
an, i Hörnan, i S:t Jacob och Bokvillan. 
Mer info om de olika grupperna finns 
på vår hemsida.
Babyrytmik: tisdagar kl. 10–12 i Hör-
nan. Sångstund för de äldre barnen 
(8–12 mån) kl. 10 och för de yngre bar-
nen (2–8 mån) kl. 11. Babyrytmik för de 

PROGRAMMET
under tiden 13–26.3

Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

I DIN FÖRSAMLINGPÅ 
GÅNG

Körsångare från alla tre vuxenkörer in-
om Esbo svenska församling med-
verkar, liksom andra sångare från he-
la huvudstadsregionen, en solistgrupp 
bestående av kyrkomusikstuderande 
från Sibelius-Akademin samt en färg-
sprakande orkester med tidstypiska 
renässansinstrument. 

Dirigent är förbundsdirigent Nina 
Kronlund. Vi får höra mässmusik av 
några av kyrkomusikens mest kän-
da renässansmästare som Palestrina, 
Victoria, Gabrieli och Lasso. Samtli-
ga psalmer är bekanta från vår psalm-

bok och sjungs denna gång, som sig 
bör, till tidstypiska renässanstida ar-
rangemang. I psalmerna får naturligt-
vis även församlingen sjunga med till-
sammans med körerna och orkestern. 

De utvalda verken är komponera-
de för 8-, 12- och 18-stämmiga körer. 
Instrumentationen för renässans-
orkestern är skräddarsydd för just 
denna mässa av Markus Malmgren, 
som också fungerar som organist på 
Pauluskyrkans ypperliga medeltons-
orgel av italiensk 1500-talsmodell. 

Njut av renässansmusik
Helsingfors kyrkosångsförbund firar en mässa med storsla-
gen renässansmusik söndagen 22 mars klockan 18 i Paulus 
kyrka i Helsingfors.
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minsta (2–7 mån) fredagar kl. 11 i Hör-
nan. Lek, servering och gemenskap.
Öppen dagklubb: onsdagar kl. 10–12 
i S:t Jacob. Dagklubben är för barn i 
alla åldrar tillsammans med en vuxen. 
Kaffe, smörgås, lek, pyssel och frivillig 
andaktsstund. Ledare: Heidi Savola-
inen. 
Vid frågor om barnverksamheten kon-
takta Helena Hollmérus, helena.holl-
merus@evl.fi eller 050 401 0390.
GEMENSKAP
Måndagsträff med lunch: måndag 16.3 
kl. 12.15–13.30 i Högbergssalen. Pris: 3€, 
pengarna går till diakonin. Delta gärna i 
middagsbönen i Johanneskyrkan kl. 12. 
Obs! Ingen måndagsträff 23.3.
Kaffe med Johannes: måndag 16.3 kl. 
13–15 i Folkhälsanhuset, Verkstaden. 
Salenius.
Drop in-café: tisdag 17.3 kl. 12–13.30 i 
Johanneskyrkans krypta. Servering ut-
an avgift. Delta gärna i middagsbönen 
i kyrkan kl. 12.
Diakoniträff: torsdagar kl. 14–15.30 
i S:t Jacob. Salenius. 19.3: Besök till 
köpcentret Redi. Träff på Fiskeham-
nens metrostation (österut) kl. 13.45. 
Busck-Nielsen, Salenius. 26.3: Anhild 
Träskman gästar. Tema: Mitt liv!
Samtalsgruppen “Bibel, tro o. tvi-
vel”: måndag 23.3 kl. 18–20 i Hörnan. 
Dagens gäst: Henrik Andersén. Kisa 
Korkman, Frände.
EVENEMANG
Allsång i Högbergsgården: onsdag 18.3 
kl. 18 i Högbergssalen med Solveig 
Gräsbeck, Christer Romberg & dia-
konissorna.
Gemensamt Ansvar-lunch: tisdag 24.3 
kl. 12–15 i Högbergssalen. Pris 15€.
Rekreationsdag för ande, kropp och 
själ: måndag 18.5 till Räfsö, Kyrkslätt. 
Start kl. 9 från Kiasma. Pris: 20€. An-
mälan till Gunvor Frände (050 380 1872, 
gunvor.frande@evl.fi) senast 30.4.
Sommarvistelse för pensionärer: 
8–12.6 i Labbnäs, Kimitoön med dia-
koniarbetarna Karin Salenius och Nen-
ne Lappalainen. Frisk luft och rörelse 
utlovas! Start med buss från Kiasma 
kl. 10. Hemfärd 12.6 till samma plats 
ca kl. 17.30. Pris: 200€ (inkluderar 
helpension och resa). Anmälan senast 
30.4 till Karin (050 380 0867) eller via 
anmälningslänken som du hittar på vår 
hemsida.
BÖN OCH MEDITATION
Middagsbön: vardagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. 
MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan. 
UNGDOMAR
Öppet hus: måndagar kl. 15–20.

MATTEUS
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: i Matteuskyrkan varje 
söndag kl. 10 med kyrkkaffe efteråt i 
församlingssalen. För mer info besök 
www.helsingforsforsamlingar.fi/matt-
eus. Varmt välkommen!
Ungdomsmässa: i Matteuskyrkan varje 
onsdag kl. 18. Ungdomsmässan är en 
halvtimmes mässa med bönevandring, 
nattvard, dialogpredikan och musik. 
Den genomförs med och av försam-
lingens ungdomar. Välkommen obero-
ende av ålder!
BARN OCH FAMILJER
Musikleken: Klapp & Klang kl. 10 
(för 1-4 -åringar) och Gung & Sjung 
kl. 11 (för 0-1 -åringar) varje tisdag i 
Matteuskyrkan. Där får man sjunga, 
dansa och leka med andra jämnåriga. 
Vi sjunger en halv timme och efteråt 

finns det möjlighet att umgås över 
en kopp kaffe (eller köpa lunch i vår 
lunchrestaurang). Välkommen!
Knattekyrka: tisdagen den 17.3 kl. 10 
i Matteuskyrkan. Vi leker rörelse- och 
musiklekar tillsammans i kyrkan i ca 
en halv timme. Fika efteråt!
Popkören: (åk 4-7) övar varje onsdag kl. 
15 i Matteuskyrkan. I popkören sjunger 
vi de bästa poplåtarna tillsammans 
och uppträder på Matteus församlings 
konserter under våren. Ledare är Emma 
Gustafsson och du kan anmäla dig till 
emma.gustafsson@evl.fi.
Klubbar och körer: ordnas i skolorna på 
Matteus församlings område. Mera info 
om dem får du via Matteus hemsida.
Dagklubben: (3-6 år) samlas i Matt-
euskyrkan måndagar och fredagar kl. 
9.30-12.30. Mera information på hem-
sidan. Ledare: Marianne Bergström, 
kontakt och anmälning 040-5949719. 
Familjeklubben: samlas torsdagar i 
Matteuskyrkan kl. 9.30-12. Rolig sam-
varo med barn och vuxna i olika åldrar - 
välkommen med! Ingen anmälan krävs.
Påskpyssel: lördagen den 28.3 kl. 10-13 
i Matteuskyrkan. Pyssel för alla åld-
rar - välkommen med! I samband med 
pysslet ordnas även musiklek för barn i 
åldern 1-4 år kl. 10. Ingen anmälan krävs!
UNGA
Öppet hus: varje onsdag kl. 15 i Matt-
euskyrkan. Kom och prata, läsa läxor, 
chilla eller spela tillsammans med våra 
ungdomsledare!
Ungdomskväll: onsdagen den 25.3 kl. 
19-21 i Matteuskyrkans ungdomsut-
rymmen. 
VUXNA
Efter halv sex: torsdagen 26.3 kl. 17.30 
i Matteuskyrkans Olavussal. Denna 
gång gästas vi av kulturproducenten 
Siw Handroos-Kelekay som arbetar i 
Stoa och Norhuset. Hon kommer att 
berätta om att ordna kulturevene-
mang på svenska. Möjligheten finns 
att få en bit mat och skilt program för 
barn finns. Anmälan i Facebook-eve-
nemanget eller via Matteus försam-
lings kansli (09) 2340 7300.
Stickklubben: samlas udda veckor i 
Matteuskyrkans Olavussal. Nästa träff 
är 12.3 kl. 11-13. Välkommen med!
Folkhälsans sällskapsträffar: samlas 
jämna veckor i Matteuskyrkans Ol-
avussal. Nästa träff är 19.3 kl. 11-12.30.
Kaffe på plattan: lördagen den 21.3 kl. 
12-14. Vi bjuder på kaffe, te, saft och 
bulle. Vi erbjuder möjlighet till samtal 
och förbön. Kyrkan är öppen och du 
kan i stillhet sitta där en stund. Du är 
också välkommen med och hjälpa till. 
Kontakta Carita Riitakorpi via carita.
riitakorpi@evl.fi.
Samling för män: fredagen den 20.3 
kl. 18 i Matteuskyrkans Olavussal. Väl-
kommen!

MUSIK
Kyrkokören: övar på tisdagskvällar kl 
18.30-21. Mera info hittar du på Matt-
eus hemsidor.
Kören VårTon: övar onsdagar kl. 15.45-
16.30. Mera info hittar du på Matteus 
hemsidor. 
Projektkören VOICE: fokuserar på 
popmusik och kommer att öva var-
annan söndag fram till avslutnings-
konserterna med välgörenhetstema i 
slutet av april. För mera info kontakta 
kantor Niels Burgmann via niels.burg-
mann@evl.fi eller 050-566 9418.

PETRUS
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
GUDSTJÄNSTER
Högmässa i Munksnäs kyrka: Sönda-
gar kl. 10. 15.3, Sandell. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: 
Söndagar kl. 12. 15.3, Metsäranta. 
Kyrkkaffe.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30 i 
Petruskyrkan. En gudstjänst i nyare stil 
för alla åldrar. Kaffe efteråt! Barnkyrka 
och CoolKids för barn.
Kyrkhelgens högmässa: 22.3 kl. 15.30 
i Petruskyrkan. Kyrkhelgen med te-
mat ”Inför ditt ansikte” avslutas med 
gemensam mässa. Kyrkkaffe före 
mässan.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på Facebook 
och hör mer om barnverksamheten.
Knattekyrka i Petruskyrkan: Söndag 
15.3 kl. 10. Knattekyrka är en fest för alla 
familjer och en möjlighet att träffa andra 
barnfamiljer, sjunga sånger och höra 
spännande bibelberättelser. Efteråt äter 
vi tillsammans. Välkommen med hela 
familjen och bjud även med vänner.
Petrus barnkör: Sjung och ha roligt ef-
ter skolan! Onsdagar kl. 15. Kom med! 
Petruskyrkan.
Musiklek: För dig med barn 0–5 år. Vi 
sjunger och leker tillsammans. Mel-
lanmål efteråt. Malms kyrka, ti kl. 10. 
Hagasalen, to kl. 10. Mer info av anne.
koivula@evl.fi och på hemsidan.
Babyklubben: Varannan må kl. 14–
15.30. Nästa gång 23.3. Babyrytmik, 
gemenskap och diskussion kring ak-
tuella teman. För dig med barn under 1 
år. Vi samlas i Petruskyrkans barnrum.
BÖN OCH BIBEL
Förbön och Tack: Ti 17.3 kl. 19: Två-
språkig förbönsgudstjänst i Munkshöj-
dens kyrka. Bengt Lassus. Barnpass-
ning ordnas. Förbönstelefonen öppen 
må kl. 14.30-16.30, Förbön och Tack 
kvällar ti kl. 18- 19, 09-23407171.
Bibeleftermiddag: Onsdag 25.3 kl. 13. 
Bibelundervisning, kaffe, sång och 
bön. Stig-Olof Fernström. Hagasalen, 
Vespervägen 12.

GEMENSKAP
Månadslunch med andakt: 18.3 kl. 
12.30, Petruskyrkan. Lunch, andakt 
och litet program. Anmälan senast 16.3 
till Bodil Sandell 0503803925 eller Gu-
nilla Riska 0505768643.
Dagscafé: 24.3 kl. 13, Petruskyrkan. 
Andakt, kaffe och litet program. Mer 
info: Bodil Sandell
Samtalsgrupp för män: 23.3 kl. 19. Vi 
diskuterar aktuella teman med an-
knytning till den kristna tron, dricker 
kaffe och ber tillsammans. Välkom-
men! Café Torpet, Köpingsvägen 48.
Gudstjänstgruppen i Munksnäs: 26.3 
kl. 18. Gruppen samlas 1 gång/månad 
och är till för dig som upplever att du 
på något sätt vill vara med och jobba 
för gudstjänsterna och gemenskapen 
i Munksnäs. Mer info av Ronny ¯ylin, 
tel 050-380 3548.
Petra-frukost: 28.3 kl. 10 på Café Tor-
pet. Petra är en morgon med frukost 
och inspiration för alla kvinnor. Pia 
Kummel-Myrskog berättar om det 
hon lärde sig under en studievistelse 
i Mexico där hon studerade luthersk 
teologi. Frukost 8€./5€.
MUSIK OCH KÖRER
Allsångsstund: 18.3 kl. 12, Petruskyr-
kan. Sångstund för alla sångglada. 1 
gång/mån i samband med månads-
lunchen.
Petrus Vokalensemble: Varannan ons-
dag kl. 19 i Petruskyrkan. För dig som 
sjungit tidigare i kör. Vi sjunger i stäm-
mor och uppträder ibland. Kontakt: 
Peter Hilli
Lovsångsgruppen: 17.3 kl. 18. Lov-
sångsgruppen medverkar på Förbön 
och Tack-kvällarna kl. 19 samma kväll. 
Munkshöjdens kyrkas församlingssal.
KURSER OCH EVENEMANG
Kyrkhelg Syd 20–22.3 i Petruskyrkan: 
En helg med temat ”INFÖR DITT AN-
SIKTE” uppmanar oss att reflektera 
över Gud som Sanningen, som den 
Allsmäktige som leder historiens gång 
och som vill leda oss i våra liv. Pro-
grammet börjar på fredag kl. 19 och 
avslutas på söndag med gemensam 
mässa kl. 15.30. Medverkande bl.a. 
Antti Laato, Peter Fagerholm, Pekka 
Simojoki, Fiona Chow, Björn Wallén, 
Daniel Björk. Mer info: kyrkhelg.fi
ÖVRIGT
Café Torpet: Församlingens mysiga 
café i Södra Haga är mycket omtyckt, 
speciellt bland barnfamiljer. Öppet: 
må–ti, fre 8–15. Ons-to 8–18.30. 
Morgongröt kl. 8–9.30, lunch 11–14, 
middag ons-to. Köpingsvägen 48.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 15.3. um 11 Uhr: Gottesdienst (Matti 
Fischer)
So 22.3. um 17 Uhr (!): Taisé-Gottes-
dienst (Matti Fischer)

HELSINGFORS
En helg inför 
Guds ansikte
Kyrkhelg Syd 20–22 mars i Pet-
ruskyrkan: En helg med temat 
”INFÖR DITT ANSIKTE” uppmanar 
oss att reflektera över Gud som 
Sanningen, som den Allsmäk-
tige som leder historiens gång 
och som vill leda oss i våra liv. 
Programmet börjar på fredag kl. 
19 och avslutas på söndag med 
gemensam mässa kl. 15.30. Mer 
info: kyrkhelg.fi
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OLAUS PETRI
Lö 14.3 kl 18: Helgsmålsbön. Teemu 
Suominen, orgel.
Sö 15.3 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka 
och Olli Saari.
Må 16.3 kl 17: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
Ons 18.3 kl 10: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
To 19.3 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). Ing-
en förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
To 19.3 kl 12: Babyrytmik (0-1 år). Ing-
en förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
Lö 21.3 kl 18: Gregoriansk vesper. 
Kammarkör Stella Vocalis, dir. Taru 
Hämäläinen och präst Samuli Korka-
lainen.
Lö 21.3 kl 21: Kompletorio. Taru 
Hämäläinen och Samuli Korkalainen.
Sö 22.3 kl 9: Laudes. Taru Hämäläinen 
och Samuli Korkalainen.
Sö 22.3 kl 11: Högmässa. Predikant 
Jacob ¯ronêt, liturg Timo Viinikka, 
kantor Olli Saari. Olaus Petrikören 
medverkar.
Må 23.3 kl 17: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
Ons 25.3 kl 10: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
To 26.3 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). 
Ingen förhandsanmälning. Sussi Isaks-
son leder.
To 26.3 kl 12: Babyrytmik (0-1 år). Ing-
en förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

ESBO
80 år sedan Vinterkrigets slut fre 13.3: 
Kransnedläggning vid hjältegravarna 
invid Esbo domkyrka kl. 10. Klockring-
ning i hela Finland kl. 10.55–11.
Högmässor:
Sö 15.3. Karabacka kapell kl. 10: Ert-
man. Malmgren. Kyrkkaffe.
Hagalunds kyrka kl. 12: Jäntti, Kron-
lund. Kyrkkaffe.
Esbo domkyrka kl. 12.15: von Martens, 
Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Sö 22.3. Esbo domkyrka kl. 12.15: 
Kanckos, Brunell, Malmgren. Marthor-
na inbjuds speciellt. Kyrkkaffe i för-
samlingsgården. Diakon Karin Salenius 
berättar om sitt besök i Uganda. Friv. 
kaffeavgift för Gemensamt Ansvar. 
Symamsellernas försäljning. Ta med 
kontanter!
Helsingfors Kyrkosångsförbunds 
mässa med renässansmusik: Pau-
lus kyrka i Helsingfors sö 22.3 kl. 18. 
Körsångare från alla vuxenkörer i Esbo 
sv. förs., sångare från huvudstadsre-
gionen, en solistgrupp med kyrkomu-
sikstuderande från Sibelius-Akademin 
samt en orkester med renässansin-
strument. Dir. Nina Kronlund. Markus 
Malmgren, orgel. Mässmusik av Pa-
lestrina, Victoria, Gabrieli och Lasso.
Samtalsgruppen ”Kristen tro i var-
dagen”: Folkhälsanhuset, biblioteket, 
Vindgr. 6 i Hagalund, fre 13.3 kl. 11, 
Jäntti. Samtal om tro och andliga upp-
levelser.
Tema-matkväll: Södrik kapell to 19.3 
kl. 17.30. Tema: Dikter om våren. von 
Martens, Brunell. Frivillig avgift för Ge-
mensamt Ansvar.
En ny sorgegrupp börjar: Sökö ka-
pell to 26.3 kl. 18–19.30. Välkommen 
att bearbeta din sorg efter en viktig 
människa. Förlusten kan ha inträffat 

som följd av en människas bortgång 
eller en skilsmässa, men det kan 
också vara en konsekvens av någon 
annan form av förlust. Följande träffar 
2.4, 16.4 och 23.4. Ingen förhandsan-
mälan behövs. Mer info: Heidi Jäntti, 
040 531 1046.
Dagklubbar för 2–5-åringar hösten 
2020: Elektronisk anmälning 2–31.3 
på www.esboforsamlingar.fi . Dag-
klubbarna samlas på förm. må–fre 
2–4 gånger/vecka. Avgiften beror på 
antalet timmar/vecka. Klubbarna bör-
jar v. 34 och finns på följande platser: 
Carlberg i Gammelgård, Esbovikens 
kyrka, Olars kyrka, svenska sidan, och 
Esbo domkyrkas församlingsgård. Mer 
info: 050 432 6861, lisa.wentjarvi@evl.
fi (klubbarna), 040 763 6250, helena.
aitti-lindberg@evl.fi (klubbarna och 
den elektroniska anmälningen).
Familjeklubbar: Köklax kapell varje 
må, Sökö kapell varje ti, Esbo dom-
kyrkas församlingsgård varje on, 
Mattby kapell varje to, alla klubbar kl. 
9.30–11.30.
Frivillig? Vad kan jag göra?: Olars kyr-
ka, svenska sidan, to 26.3 kl. 10.30–12. 
”Frivillighet i praktiken” med Irina 
Lemberg. Mer info: taina.sandberg@
evl.fi , 040 547 1856.
Ta hand om dig själv – samlingar för 
daglediga i alla åldrar: ti 17.3 Köklax 
kapell, on 18.3 Södrik kapell, ti 24.3 
Träffdax i Köklax kapell, ti 24.3 Olars 
kyrka, to 26.3 Karabacka kapell. Alla 
samlingar kl. 13–14.30.
Utfärd för daglediga i alla åldrar: På 
onsdag 20.5 åker vi iväg till hemlig 
destination. Trevligt sällskap, god mat, 
sevärda och upplevelserika utfärdsmål 
utlovas. Pris 20 euro, inkl. buss, lunch, 
kaffe och program. Heldagsutfärd. An-
mäl dig senast 30.4, tfn 050 597 3313 
eller e-post diakoni.esbosvenska@evl.
fi. Bussrutten annonseras vid ett se-
nare tillfälle. Varmt välkommen med!
Symamsellerna: Varje ti i Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, kl. 16–19.
Öppen mottagning: varje helgfri to kl. 
10–12 på Esbo svenska församlings 
kansli, Kyrkog. 10. Du kan komma in i 
olika ärenden, t.ex. för att prata eller 
utreda din ekonomi.
Gilla oss på Facebook: Esbo svenska 
diakoni

GRANKULLA
Fr 13.3 kl. 18-22: Ungdomskväll i Klubb 
97, Marlen Talus.
Sö 15.3 kl. 12: Högmässa, Daniel Ny-
berg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre 
salen.
Må 16.3 kl. 16: Lär känna församlingen 
– träff för konfirmander.
Ti 17.3 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-
tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och 
brödutdelning.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i nedre salen, Heli 
Peitsalo.
On 18.3 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
Kl. 18: Sibelius-Akademins körled-
ningsstuderandes konsert i kyrkan. 
Fritt inträde, programblad 10€ till för-
mån för Gemensamt Ansvar.
To 19.3 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Cathe-
rine Granlund.
Fr 20.3 kl. 18-20: Unga vuxna i Klubb 
97, Marlen Talus.
Sö 22.3 kl. 12: Högmässa, Ulrik San-
dell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre 
salen.
Ti 24.3 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-
tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och 
brödutdelning.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i ne-
dre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre sa-
len, Karin Nordberg, Barbro Smeds. 
”SALDO”, en kortroman om hur det 
kan vara att leva med borrelia, Benita 
Backas-Andersson. Carina Fredriksson 
medverkar med visor från hennes nya 
CD-skiva ”Våra visor till dig”.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i nedre salen, Heli 
Peitsalo.
On 25.3 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
Kl. 17-19.30: Familjekväll i Grankulla 
kyrka med matservering, körövning, 
barnprogram och gemensam andakt, 
Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
To 26.3 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Cathe-
rine Granlund.
FÖRSAMLINGSRETREAT 17-19.4.2020 
PÅ SNOAN I LAPPVIK, HANGÖ: Som 
retreatledare fungerar Kent Daniels-
son. Pris 80 €/ församlingsmedlem 
och 160 €/andra. Anmälan före 31.3 till 
församlingens kansli tfn 050 500 7000 
eller Arla Nykvist, tfn 040 502 9756.

KYRKSLÄTT
Fre 13.3 kl. 9-10: Morgongröt för 
0,50€ i Veikkola församlingshem. 
Även 20.3.
Fre 13.3 kl. 13-15: Effa på Hörnan för 
åk 3–4. Även 20.3, då är vi i kyrkan i 
centrum.
Sö 15.3 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka.
Tis 17.3 kl.16:30-19: Familjestugan, 
öppen familjeverksamhet i Ellen. Även 
24.3.
On 18.3 kl. 17.30: Mikaelikören sjunger 
i Ellen onsdagar under ledning av kan-
tor Susann Joki.
To 19.3 kl.15-17: MC på Hörnan för åk 
5-6. Även 26.3.
Lö 21.3 kl. 12-16: Slöjd för vuxna i 
Reguel Bengtströms smedja, Gamla 
Kustvägen 86.
Sö 22.3 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka.
Må 23.3 kl. 18.30: Sång och bön i koret 
med Lars-Henrik Höglund.
To 26.3 kl.15: Samling på Torgvägen för 
hjälpledare som vill vara med och pla-
nera palmsöndagens högmässa.
Kyrkoherdeämbetet: öppet må-to kl. 
9-15. Fredagar stängt. Tel. 040 350 
8213. Epost: kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS
Sön 15.3 kl. 11: Gudstjänst i Svenska 
Hemmet, Kim Rantala, Anna Arola
Tis 17.3 kl. 10-11.45: Mammor, pappor 
och barn i Svenska Hemmet
Tis 17.3 kl. 12.45-15.15: Tisdagsklub-
ben i Svenska Hemmet

Ons 18.3 kl. 13: Onsdagskaffe, OBS! 
POSTIMUSEO. Vi träffas kl. 13 vid Va-
priikki huvudingång, Alaverstaanraitti 
5, 33100 Tammerfors, pris 7 €, guid-
ning på svenska. Ring Essi (tfn 050 527 
2290) eller Paula ( tfn 050 433 7373) 
om du behöver skjuts.
Sön 22.3 kl. 11: Högmässa i Svenska 
Hemmet, Roger Rönnberg, Paula Sirén
Tis 24.3 OBS! Ingen Mammis
Tis 24.3 OBS! Ingen Tisdagsklubb 
Ons 25.3 kl. 13: Onsdagskaffe i Svens-
ka Hemmet, Raisa Harju-Autti: ”Språk 
och identitet”

VANDA 
SÖ 15.3 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45, A. Paavola, 
Isa Tuhkalainen.
SÖ 15.3 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Vir-
ta-kyrkan, Pikku-Kuohu, Råtorpsv. 8, 
J. Juntumaa, Isa Tuhkalainen.
SÖ 15.3 kl. 19: Tvåspråkig psalmkon-
sert, Psalmer-Virsiä, Helsinge kyrka 
S:t Lars. Earthly Angels; Mikko Perkola, 
viola da gamba och sång, Eero Palviai-
nen, luta, Marianna Henriksson, orgel, 
Kajsa Dahlbäck, sopran. Fritt inträde. 
Programblad 10 €.
TI 17.3 kl. 12.30:S:t Martins diakoni- 
och pensionärskrets, Virta-kyrkan/
Aalto.
TO 19.3 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle 
pensionärskrets, Håkansböle kyrka, 
Håkansbölev. 48.
LÖ 21.3 kl. 11: Missiobrunssi/brunch. 
Missionsarbete i praktiken. Tvåspråkigt 
evenemang i samarbete med Finska 
Missionssällskapet. Arr. Församlingar-
na i Vanda. Kontakt: Anu Paavola eller 
maria.jarviniitty@evl.fi.
SÖ 22.3 kl. 10: Högmässa - Fören-
ingarnas och Marthornas kyrksöndag, 
Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45,  M. 
Fagerudd, A. Ekberg. Välkommen efter 
högmässan på kyrkkaffe i Prostgården.
ON 25.3 kl. 18: Ungdomskväll,  Bagar-
stugan, Kurirv. 1. 
Musiklek & babyrytmik: musikpe-
dagog Heidi Åberg, ti 17.3, 24.3 i Vir-
ta-kyrkan/ Kuohu. Babyrytmik: 0-1 
åringar kl. 14.15-14.45. Musiklek: 2-4 
åringar kl. 14.45-15.15. Anmälningar: 
heidielisa.aberg@gmail.com.
Dagklubb: för barn i 2,5-6 års åldern 
alla vardagar utom onsdag kl. 9-12 
fr.o.m. 16.3 och Pysselklubb: för skol-
barn i åk 3-6, ti och on kl. 13-16 fr.o.m. 
17.3 i klubbutrymmet i Myrbacka, 
Strömfårav. 13. Förhandsanmälning: 
barnledare Hanna Höglund, tfn 050 341 
4964, hanna-mari.hoglund@evl.fi
Du som skall börja i ettan eller går i 
lågstadiet, välkommen med på barn-
läger sommaren 2020! 
Dagsläger på Helsinggård: 1-5.6, 
8-12.6 och 15-18.6 kl. 8.30-16.30. 
Pris: 75€/vecka, i priset ingår mat och 
program. Du kan delta en, två eller 
tre veckor. Mera info: tf. barnledare 
Hanna Höglund, tel. 050-341 4964, 
hanna-mari.hoglund@evl.fi.  Följ med 
när nätanmälningen startar. 

GRANKULLA
Församlingsretreat
Församlingsretreat 17–19 april på 
Snoan i Lappvik, Hangö: 
Som retreatledare fungerar Kent 
Danielsson. Pris 80 euro/försam-
lingsmedlem, övriga 160 euro. An-
mälan före 31.3 till församlingens 
kansli tfn 050 500 7000 eller Arla 
Nykvist, tfn 040 502 9756.
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Familjecafé: i Myrbacka, Strömfårav. 
13. Ett familjecafé ordnas i samarbete 
med Folkhälsan i Vanda svenska för-
samlings dagklubb i Myrbacka to kl. 
9.30 - 12.  Avgift 2€/familj inkl. kaffe/
te smörgås och frukt. För mer info gå 
med i Facebookgruppen! Info om vå-
rens program – se hemsidan.

RASEBORGS  
PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 15.3:
- Kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. 
Lindström, Aittola, Nygård.
On 18.3:
- Kl. 10.30 Babykonsert: Ekenäs kyr-
ka. Nylund, Aittola, Wikström. Musik 
med och för små barn tillsammans 
med en vuxen på golvet framme i kyr-
kan. Servering efteråt.
Sö 22.3:
- Kl. 10 Högmässa och konfirmation 
av vinterskriftskolan: Ekenäs kyrka. 
Westerholm, Lindroos, Wikström.
- Kl. 12 Högmässa: Snappertuna kyr-
ka. Yliportimo, Lindroos.
- Kl. 12 Andakt och ansvarslunch för 
GA: Tenala förs.hem. 10 €/vuxna och 
4€/barn 4-15 år. Anm. på pastor-
skansliet tfn 019-2411060 kl. 9-13, 
senast 13.3.
- Kl. 18 Innerlighetens mässa: Bro-
marvs kyrka. P.Nygård: dirigent, kan-
tor, M. Yliportimo: liturg, predikant. 
Ekenäs kyrkokör o. Snappertunakören 
medv.
On 25.3
- Kl. 19 Ung gudstjänst: Ekenäs kyrka. 
Wikström, Edman.
Sö 29.3:
- Kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Yli-
portimo, Aittola. Tomas Kolkka, predi-
kan, Riikka-Maria Kolkka medv.
- Kl. 11.30 Missionsdag i Raseborgs 
prosteri: Ekenäs förs.hem. Riikka-Ma-
ria & Tomas Kolkka berättar om sitt 
arbete i Papua Nya Guinea och i norra 
¯ailand. ¯ailändsk lunch med frivillig 
avgift och lotteri. Anm. senast 20.3 till 
Carita Englund, tfn 040-5729510.
Sö 29.3:
- Kl. 16 Musikandakt: Tenala kyrka. 
Musik i Moll. S. Lindroos, orgel, J. Ed-
man, andakt.
Sö 29.3:
-Kl. 17 Matiné med klassiska pärlor: 
Ekenäs kyrka. Akademiska orkestern, 
dir. Sauli Huhtala. Biljetter 15€, pens/
stud/barn 7-16 år 10€, en timme före 
vid dörren.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Sö 15.3:
- kl 10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Sjö-
blom, Gustafsson Burgmann.
- kl 18.00 Konsert: Film- och festmu-

sik på orgel med Marianne Gustafsson 
Burgmann: Ingå kyrka. Fritt inträde, 
programblad 5 €, kaffe med tilltugg 5 
€, alla intäkter till förmån för insam-
lingen Gemensamt Ansvar. Ta med din 
egen kudde, hämta dig en kopp kaffe 
och gör dig bekväm för att lyssna till 
bekanta och obekanta melodier.
Må 16.3:
- kl 15.30-18.00 Måndagsöppet: Ung-
domshuset. Ahlfors.
- kl 18.30 Bibelgrupp: Prästgården. 
Hellsten.
Ons 18.3:
- kl 14.00 Missionssyföreningen: 
Prästgården. Björklöf.
To 19.3:
- kl 9.00 Ekumenisk bön: Ingå kyrka.
- kl 10.30-12.00 Familjecafé: Försam-
lingshemmets bottenvåning. Nylund.
- kl 13.00 Minnesgrupp och stödgrupp 
för närståendevårdare: Prästgården.
Fre 20.3:
-  kl 18.00 Israeliska danser: Försam-
lingshemmets bottenvåning.
Sö 22.3:
- kl. 10.00 Högmässa, Marie bebå-
delsedag, Marthornas kyrkhelg: Ingå 
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann. 
Lunch efteråt på församlingshemmet.
Må 23.3:
- kl 15.30-18.00 Måndagsöppet: Ung-
domshuset. Ahlfors.
Ons 25.3:
- kl 14.00 Församlingsträff: Prästgår-
den. Lindell.
To 26.3:
-  kl 10.30-12.00 Familjecafé: För-
samlingshemmets bottenvåning. 
Nylund.
Lö 28.3:
- kl 10-13 Diakoni basar: Prästgården. 
Försäljning av bakverk, lotteri, kaffe 
med tilltugg till förmån för insamlingen 
Gemensamt Ansvar. Vill du vara med 
och hjälpa, ge ditt bidrag till försälj-
ning, tag gärna kontakt med Birgitta 
Lindell, tfn 040-555 2090.
Sö 29.3:
-  kl 10 Prosteriets missionsdag: 
Ekenäs kyrka. Medv. bl.a. Tomas och 
Riikka-Maria Kolkka. Efter mässan 
thailändsk mat, lotteri mm i Ekenäs 
församlingshem. Anmälning om del-
tagande, matallergier och behov av 
transport senast 19.3. till församlings-
kansliet, tel. 09-2219030.
Mera information: www.ingaforsam-
ling.fi

KARIS-POJO
Högmässa sö 15.3
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa sö 22.3
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Festkonsert sö 22.3
kl. 16 i S:ta Katarina kyrka då kyrkan 
fyller 220 år. 

Vivaldi:Gloria beställningsverk av Jan 
Hellberg och Roland Näse, psalmsång, 
m.m. Medverkande: Katarina Singers, 
Pyhän Katariinan Laulajat, Ikivihreät, 
Projektkör och -orkester, solister. 
Dirigenter Åsa Westerlund och Hanna 
Noro. Fritt inträde.
Mässa ons 25.3
kl 19 i S:ta Maria kyrka i Pojo
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ
GA lunch (vuxna 10€) med musik, Ca-
pella: lör. 14.3 kl.11.30-14
Högmässa: sö. 15.3 kl. 12 i S:t Petri 
kyrka, Cleve & Forsman.
Högmässa: sö. 22.3 kl. 12 i S:t Petri 
kyrka.
www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
Sö 15.3 kl 13.00: Högmässa i Lojo kyr-
ka. Kyrktaxi och kyrkkaffe
On 18.3 kl 18.00: Kvällsmässa i Virkby 
kyrka, kvällste
Sö 22.3 kl 13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kyrktaxi och kyrkkaffe

S:T MICHELS 
STIFT

KOTKA-KYMI
22.3 kl 13: Högmässa i Langinkoski 
kyrka, Tuomi Larvi, Susanna Hauer.

ÅBOLANDS  
PROSTERI

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 15.3 kl. 10: Högmässa i Pargas kyr-
ka, Lidén, Lehtonen.
On 18.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Lidén, Lehtonen.
To 19.3 kl. 13: Pensionärsträff i Pargas 
församlingshem.
Lö 21.3 kl. 18.15: Sankta Katarina 
festkonsert i Pargas kyrka. Med anled-
ning av Karis kyrkas 550-årsjubileum 
gästas Pargas av musikensembler 
från Raseborg för en festkonsert. Fritt 
inträde!
Sö 22.3 kl. 10: Marie bebådelsedags 
högmässa i Pargas kyrka, Nuotio-Nie-
mi, Ollila. Marthornas kyrksöndag med 
färska bullar till kyrkkaffet. Kyrktaxi.
– kl. 18: Söndagsskola för vuxna i för-
samlingshemmet, samtidigt barnens 
söndagsskola i Lyan.
Må 23.3 kl. 14: Missionsföreningen i 
Pargas församlingshem.
On 25.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Lidén, Lehtonen.

Nagu kapellförsamling:
Må 16.3 kl. 14: Kaffestuga för alla i Na-
gu församlingshem.
On 18.3 kl. 19: Bibel och bön i Nagu 
kyrka, Kjell Granström, Eeva Gran-
ström.
Sö 22.3 kl. 17: Marie bebådelsedags 
kvällskyrka i Nagu församlingshem, 
Kjell Granström, Eeva Granström, Ro-
bert Helin.
Må 23.2 kl. 14: Kaffestuga för alla i Na-
gu församlingshem.
Korpo kapellförsamling:
Sö 15.3 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyr-
ka, Killström, Granlund.
Lö 21.3 kl. 18: Vesper i Korpo kyrka, 
Killström, Granlund.
Sö 22.3 kl. 15: Marie bebådelsedags 
våffelkalas till förmån för Gemensamt 
Ansvar i Korpo församlingshem.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 15.3 kl. 11: Högmässa i Houtskär 
kyrka, Lagerroos, Söderlund.
To 19.3 kl. 17.30: Församlingsafton i 
resans tecken i Houtskär prästgård. 
Denna månads guide är Tryggve & Airi 
Forssell.
Sö 22.3 kl. 11: Marie bebådelsedags 
högmässa med Marthorna i Houtskär 
kyrka, Lagerroos, Söderlund, Gran-
lund. Mariakören medverkar. Efteråt 
våffelkalas i prästgården.
Iniö kapellförsamling:
Sö 15.3 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, 
Meriluoto.

ÅBO
sö 15.3:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sa-
kristian. Jona
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Grahn 
(pred) Liljeström (lit), Danielsson. 
Gudstjänstgrupp Jona medverkar. 
Barnhörna. Kyrkkaffe
må 16.3 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
ti 17.3:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, 
Aurelia
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 18.3:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma 
församlingshem
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Ta-
vastg. 22). Kjell Wennström ”Vad blir 
det av Åbolands sjukhus?”
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Em-
ma Audas ”Det heliga äktenskapet”
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia
- kl 18-19.30: Fasteserie 2020, Aure-
lia. Undervisningsminister Li Anders-
son (samtalet leds av Björn Vikström)
to 19.3 kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia
lö 21.3 kl 18: Ökenmässa, Aurelia. Pe-
ter Halldorf, Audas, Juslin
sö 22.3:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, 
Aurelia. Rut
- kl 12: Högmässa, Aurelia. Peter 
Halldorf (pred) Audas (lit), Danielsson, 
Juslin. Åbo Svenska Kyrkokör (dir. 
Marjo Danielsson) och gudstjänst-
grupp Rut medverkar. Barnhörna. 
Våffelkalas efter högmässan. Efter 
våffelkalaset håller Peter Halldorf ett 
föredrag på temat ”Klimathotet och 
kristushoppet”
ti 24.3 kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 25.3:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma 
församlingshem
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Café 
med Johan Mullo och Harry Dahlström
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
- kl 18: Fasteserie 2020, Aurelia. Alaric 
Mård (samtalet leds av Emma Audas)
to 26.3 kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia

EKENÄSNEJDEN
Missionsdag i Raseborgs prosteri
Ekenäsnejdens svenska församling hälsar välkommen till missionsdag 
i Ekenäs 29.3 tillsammans med missionärerna, gästerna Tomas och 
Riikka-Maria Kolkka från Finska Missionssällskapet.

Dagen inleds med högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka, där Tomas Kolk-
ka predikar. Programmet fortsätter med thailändsk lunch i försam-
lingshemmet där gästerna berättar om sitt arbete i Papua Nya Guinea
och i norra ¯ailand och om hur dagens bibelöversättare jobbar.
Anmälningar till missionsdagen kan riktas till diakonissan Carita Eng-
lund, tfn 040-5729510 senast den 20.3. Lotteri. För lunchen uppbärs 
en frivillig avgift.
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Det började egentligen med en Ca-
ble-kurs, som hade som mål att sam-
la frivilliga i Borgå stift och hjälpa 
dem hitta sina styrkor och intressen. 
I Pargas deltog ett tiotal personer, och 
de fick en idé: Även om du kanske har 
pengar så kostar det en hel del att gå 
ut och dricka en kopp kaffe – och har 
du inte pengar är det omöjligt.

– Så vi tänkte: Vad kan vi göra? be-
rättar Monica Hedström-Järvinen, 
en av de frivilliga som sedan ett par år 
varit med och arrangerat församling-
ens gemenskapskafé ”Tillsammans – 
Yhdessä”.

Till en början var kaféet ett samar-
bete med stadens socialsektor och de 
båda församlingarna i Pargas. Men i 
höst flyttade det till församlingshem-
met i Pargas, och hålls i församlingar-
nas regi. Det har betytt att utrymmet 
är större och gästerna fler.

– För var vi tio–femton, nu är vi mel-
lan tjugo och trettiofem personer. När 
gästerna kommer står bordet dukat 
och de som kommer tycker det är trev-
ligt att själva få plocka det de vill ha 
på sina smörgåsar.

Tänk om allt skulle kastas!
Den mat som serveras kommer från tre 
av ortens mataffärer, som ger av sitt 
matsvinn. De som kommer till kafé-
et får kaffe, smörgås och oftast också 
kaffebröd, och dessutom får de plocka 
med sig varor hem.

–  Samarbetet med affärerna har 
fungerat jättebra. När jag ser på allt 
som står framme tänker jag: Tänk om 
allt det här skulle kastas i soporna! 
När vi har ett bord fullt med bröd och 
grönsaker och mjölkprodukter, och 
ett kylskåp fullt med varor. 

Gästerna är alla slags människor, 
ungefär hälften talar finska och andra 
hälften svenska. Kaféet är inte riktat 
till någon speciell grupp.

Vad har det betytt för dig själv att 
vara med och organisera kaféet?
– För mig betyder det väldigt myck-

et. Klart att det tar energi också, när 
matvarorna ska hämtas från affärer-
na, allt ska plockas fram och sedan de-
las ut. Och man måste vara lite sträng 
ibland så det räcker åt alla. Men jag 

får en jätteboost av energi. Jess! Vi 
kan hjälpa, de som kommer är glada 
och nöjda, vi förgyller den dagen och 
kanske dagen därpå. När de som kom-
mer får mat och bröd i kassen klarar 
de sig åtminstone den veckan till slut. 
Det ger en också positiv känsla av att 
vi på vårt sätt minskar på matsvinnet.

När de startade hade de några mot-
ton.

– Vi sa: Det här ska inte ta slut ef-

ter en termin, det ska vara låg tröskel 
och alla ska bli sedda. Det är många 
som behöver det.

Kaféet har inget andligt program, 
men pastorskansliet ligger precis in-
till och ofta är det någon präst som 
sticker sig in för att prata med folk.

– Alltid är det någon som då och då 
rycker en anställd i ärmen och står och 
pratar. Jag tror att det är mycket lätt-
are att närma sig prästen på kaféet än 
att gå till pastorskansliet, säger Mo-
nica Hedström-Järvinen.

»Vi kan på vårt 
sätt minska 
på matsvinnet.«

Kaféet förgyller dagen
VÄSTÅBOLAND. Jag får en jätteboost 
av energi av att ordna vårt kafé. De som 
kommer är glada, och vi kan förgylla de-
ras dag, säger Monica Hedström-Järvinen.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Väståbolands svenska församling 
och Länsi-Turunmaan suomalainen 
seurakunta ordnar gemenskapska-
féet ”Tillsammans–Yhdessä” varje 
onsdag kl. 10–11.30. Alla är välkomna! 
På kaféet får man smörgås, kaffe och 
kaffebröd, dessutom får man ta med 
sig en kasse matsvinn när man går.

Två frivilliga 
ställer fram 
maten: Camilla 
Karlsson och 
Monica Hed-
ström-Järvinen.
FOTO: PRIVAT

Det färdigt dukade bordet väntar på dagens gäster. FOTO: JESSICA KIMBEL
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Måla in ditt liv i korset!
Retreatdag med Iota-
korsmålning, 21.3 kl 9-17 i 
Olofsgården. Iotakorset är 
en själavårdstradition från 
400-talets Egypten och 
målas meditativt i olika 
färger, där varje färg har sin 
egen betydelse. Vi målar på 
papyrusark från Nilen. Våra 
många gånger spretiga liv 
förs in i en ny livsväv – Treenighetens liv. 
Ledare: Stig Petrone. 
 Lunch och material: 10 euro.

Bästa sättet 
att börja dagen
Börja dagen med en stunds stillhet. Vi träffas 
vardagar kl. 08.30–08.55 i 
S:t Görans kyrka.
Man kan sitta på bö-
nepall, kudde eller i 
bänkarna. Drop In!

Välkommen!

Träff för ensamföräldrar
Träff för ensamstående föräldrar 
med barn den 4 april kl. 15 i Aure-
lia, Auragatan 18.

I gruppen för ensamstående 
föräldrar kan man träffa människor 
i samma eller liknande livssitua-
tion och dela erfarenheter. Vi äter 
tillsammans och barnen har eget 
program medan de vuxna samta-
lar om frågor i anslutning till familj 
och föräldraskap. Info och anmälningar  
(senast 31.3) Gunilla Lundkvist 040-3417 468,  
gunilla.lundkvist@ evl.fi. Välkommen med!

ÅBOLANDS  PROSTERI
 
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 15.3 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Lidén, Leh-
tonen. 
On 18.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Lidén, 
Lehtonen. 
To 19.3 kl. 13: Pensionärsträff i Pargas församlings-
hem. 
Lö 21.3 kl. 18.15: Sankta Katarina festkonsert i Pargas 
kyrka. Med anledning av Karis kyrkas 550-årsjubi-
leum gästas Pargas av musikensembler från Rase-
borg för en festkonsert. Fritt inträde! 
Sö 22.3 kl. 10: Marie bebådelsedags högmässa i Par-
gas kyrka, Nuotio-Niemi, Ollila. Marthornas kyrksön-
dag med färska bullar till kyrkkaffet. Kyrktaxi. 
– kl. 18: Söndagsskola för vuxna i församlingshem-
met, samtidigt barnens söndagsskola i Lyan. 
Må 23.3 kl. 14: Missionsföreningen i Pargas försam-
lingshem. 
On 25.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Lidén, 
Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling:
Må 16.3 kl. 14: Kaffestuga för alla i Nagu församlings-
hem. 
On  18.3 kl. 19: Bibel och bön i Nagu kyrka, Kjell 
Granström, Eeva Granström. 
Sö 22.3 kl. 17: Marie bebådelsedags kvällskyrka i Na-
gu församlingshem, Kjell Granström, Eeva Granström, 
Robert Helin.
Må 23.2 kl. 14: Kaffestuga för alla i Nagu församlings-
hem. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 15.3 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund. 
Lö 21.3 kl. 18: Vesper i Korpo kyrka, Killström, Gran-
lund. 
Sö 22.3 kl. 15: Marie bebådelsedags våffelkalas till 
förmån för Gemensamt Ansvar i Korpo församlings-
hem. 
Houtskär kapellförsamling:
Sö 15.3 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Lagerroos, 
Söderlund. 
To 19.3 kl. 17.30: Församlingsafton i resans tecken i 
Houtskär prästgård. Denna månads guide är Tryggve 
& Airi Forssell. 
Sö 22.3 kl. 11: Marie bebådelsedags högmässa med 
Marthorna i Houtskär kyrka, Lagerroos, Söderlund, 
Granlund. Mariakören medverkar. Efteråt våffelkalas 
i prästgården.
Iniö kapellförsamling:
Sö 15.3 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Meriluoto.

ÅBO
sö 15.3:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, sakristian. Jona
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Grahn (pred) Lilje-
ström (lit), Danielsson. Gudstjänstgrupp Jona med-
verkar. Barnhörna. Kyrkkaffe
må 16.3 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
ti 17.3:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia

- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 18.3:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22). Kjell 
Wennström ”Vad blir det av Åbolands sjukhus?”
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Emma Audas ”Det 
heliga äktenskapet”
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia
- kl 18-19.30: Fasteserie 2020, Aurelia. Undervis-
ningsminister Li Andersson (samtalet leds av Björn 

Peter Halldorf är svensk pastor och författare. Han är ock-
så redaktör för den ekumeniska tidskriften Pilgrim och ägnar 
en stor del av sin tid åt retreater och andlig vägledning på Nya 
Slottet, Bjärka-Säby. Han har skrivit ett 30-tal böcker, den se-
naste boken Därför sörjer jorden behandlar klimatkrisen och 
ett kristet sätt att förhålla sig till den.

Lördag 21.3.2020 kl. 18 Ökenmässa i Aurelia.
Ökenmässan är en ekumenisk gudstjänst med liturgiska intry-

ck från både öst och väst, inte minst från den egyptiska koptiska 
kyrkan. Den är full av symbolik och skönhet och även om den 
följer ungefär samma mönster som vår vanliga mässa så öppnar 
den upp mycket av liturgins mysterium med sina rika böner och 
symboliska uttryck. Förrutom att likt varje mässa vara en förs-
mak av festen i Guds rike kanske ökenmässan även kan ses som 
en försmak av den kommande förenade kristna kyrkan.

Söndag 22.3.2020 kl. 12 Peter Halldorf predikar i högmässan 
i Aurelia. Efter högmässan och våffelkalaset håller han ett före-
drag på temat ”Klimathotet och kristushoppet”.

Halldorf om 
klimathot 
och hopp
Författaren Peter Halldorf besöker Åbo 21–
22 mars. På programmet står bland annat 
en ökenmässa – en ekumenisk gudstjänst 
med liturgiska element från både öst och 
väst.

Vikström)
to 19.3 kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia
lö 21.3 kl 18: Ökenmässa, Aurelia. Peter Halldorf, Au-
das, Juslin
sö 22.3:
- kl 11: Gudstjänstgruppens möte, Aurelia. Rut
- kl 12: Högmässa, Aurelia. Peter Halldorf (pred) Au-
das (lit), Danielsson, Juslin. Åbo Svenska Kyrkokör 
(dir. Marjo Danielsson) och gudstjänstgrupp Rut 
medverkar. Barnhörna. Våffelkalas efter högmässan. 

FOTO: ARKIV/CHRISTA MICKELSSON



15 PÅ GÅNG ÅBOLAND-ÅLAND NR 6 • 12.3.2020  

Återinför fastan!
VATTEN OCH bröd. Ingen aptitretare direkt. Men 
något att fasta på. Det är väl så de flesta föreställer sig 
fastan, den riktiga fastan. Vatten och bröd och själv-
späkning. Den där fastan som är ett minne blott, ett 
kyrkohistoriskt ärr som alltid kliar och gör sig påm-
int så här års, men som den moderna människan för-
står att anpassa till nya tider. Genom fräscht nytän-
kande kan sådan gammal barlast göras till goda råd 
om sopsortering, återvinning och samåkning. Visst, 
man kan lämna sötsakerna också (tuggummi undan-
taget). Men är det verkligen så enkelt? 

Vem är vi att säga att fastan inte handlar om mat? Vi 
som äter mer än någon generation före oss. Blir inte vå-
ra försök att anpassa fastan lite som att plocka russinen 
ur kakan? Poängen var väl att låta bli russinen. Poäng-
en var väl att äta mindre. Det var kanske lättare på den 
tiden, när mat inte fanns i överflöd. Men finns det verk-
ligen ett överflöd av mat i dag? Inte för alla. Sötsaker-
na vi avstår från mättar inte världens 250 miljoner un-
dernärda barn.

I URKYRKAN var onsdagar och fredagar fastedagar. 
Sedan infördes fastetiden före påsk och julfastan. Men 
fredagen kvarstod som fastedag. Året om. Då uppstod 
den katolska seden med fredagsfisken, att på fredagar 
äta fisk i stället för kött. Vit fisk, som Östersjön kryl-
lade av, vilket gjorde gott för skärgårdens fiskare. Man 
slutade inte äta, men man åt mindre och lättare. Och 
fisk.

Låter inte detta bekant? Inför en köttfri dag i veckan. 
Eller borde vi säga återinför? Det var redan en naturlig 
del av det kristna livet, en del vi städade bort. Av årets 365 
dagar var drygt 100 fastedagar. Det ger förhållandet 5:2. 
Bekanta siffror? Det kristna livet hade sin egen 5:2-diet 
långt innan den moderna människan återuppfann den. 
Varför lämnade vi den? Dags att införa fredagsfisken 
igen? Vit fisk från skärgårdshavet. Gäddfärsbullar, ab-
borrfiléer, strömmingsflundror – nej, fastemat behöver 
inte alls vara smaklös och tråkig. Men den är hälsosam. 
Något att ta fasta på.

VÄSTÅBOLAND  Våffelkalas

Våfflor på vårfrudagen i Korpo
Firandet av Marie bebådelsedag eller vårfrudagen börjar 
i Korpo kapellförsamling med en vesper i Korpo kyr-
ka på helgaftonen, lördagen den 21.3 kl. 18.

På själva vårfrudagen, söndagen den 22.3, 
bjuds det på våffelkalas till förmån för Gemen-
samt Ansvar kl. 15 i Korpo församlingshem. 
Våfflorna har inte mer med vårfrudagen att gö-
ra än att hönorna värper igen när det börjar vå-
ras och då kan man kosta på sig lite våfflor. Vår-
frudagen blir våffeldagen – en god tradition!

Andreas von Bergmann är församlingssekreterare 
i Väståbolands svenska församling.

KOLUMNEN

»Dags att införa 
fredagsfisken igen? «

Andreas von Bergmann

Efter våffelkalaset håller Peter Halldorf ett föredrag 
på temat ”Klimathotet och kristushoppet”
ti 24.3 kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 25.3:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Café med Johan 
Mullo och Harry Dahlström
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
- kl 18: Fasteserie 2020, Aurelia. Alaric Mård (samta-
let leds av Emma Audas)
to 26.3 kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
 
JOMALA
Sö 15.3. kl. 11.00: Högmässa S Äng, M 
Backman, M Rosenqvist
Sö 22.3. kl. 11.00: Högmässa S Äng, L Serell, 
S Petrone, E-H Hansen, A Karlsson-Karls-
son, kyrkokör 
Ons 25.3. kl. 19.00: Sjungen vesper S Äng, S 
Petrone, A Karlsson-Karlsson

MARIEHAMN
Morgonbön: vardagar kl. 08.30-09.00 i S:t 
Görans kyrka.
SÖ 15.03 kl. 11.00: Gospelmässa i S:t Gö-
rans kyrka. Good News medverkar. Camilla 
Heidenberg – dirigent.
ON 18.03 kl. 19.00: Andakt till min-
ne av för tidigt bortgånga och sucideoffer. 
TO 19.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans 
kyrka.
TO 19.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlings-
hemmet.
LÖ 21.03 kl. 10.00: Katolskmässa i S:t Mår-
tens kyrka.
SÖ 22.03 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans 
kyrka. Himlaliv medverkar.
ON 25.03 kl. 19.00: Konsert på Margaret-
gården, Körglädje och Voces misabiles.  Åsa 
Isaksson – dirigent. 
TO 26.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans 
kyrka.
TO 26.03 kl. 12.00: Sopplunch i 
församlingshemmet.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 15.3 kl. 14.00: Högmässa på 
Strömsgården, Vårdö. Outi Laukkanen, Ma-
rina Sapronova.
Torsdag 19.3 kl. 13.30: Andakt på Ströms-
gården. Outi Laukkanen, Kati Juntunen, 
John-Adam Sjölund. Allsång, lotteri till för-
mån för Gemensamt Ansvar. Kaffeservering. 
Torsdag 19.3 kl. 19.00: Läsmöte för Töftö-
Mickelsö-Ängö-Bussö hos Kristina och Tor 
Påvals. 
Söndag 22.3 kl. 11.00: Högmässa i Sunds 
församlingshem. Outi Laukkanen, John-
Adam Sjölund, Kati Juntunen. Efter hög-
mässan serveras Ansvars-lunch (soppa 
och våfflor), pris 10 euro för vuxna, 5 euro 
för barn (5-14 år). Lotteri med fina vinster! 
Anmälan till lunchen senast onsdag 18.3 
till pastorskansliet, tfn 018 43930, e-post 
sund-vardo@evl.fi. 
Onsdag 25.3 kl. 19.00: Läsmöte för Simskä-
la hos Maria och Paul-Mårten Sjölund.
Torsdag 26.3 kl. 19.00: Läsmöte för Vår-
döby-Strömsby-Listersby-Grundsunda i 
Vårdö församlingshem. 
http://sund-vardoforsamling.fi/

FOTO: ARKIV/CHRISTA MICKELSSON
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ÅBOLAND-ÅLANDPÅ 
GÅNG

V
ad betyder dopet för dig?

Den frågan fick Maria 
Wikstedt, tf kaplan i Åbo 
svenska församling, på en 
kurs.

– För mig betyder dopet 
att jag hör till en gemenskap, till kyrkan, 
och i den behöver inte alla vara likadana. 
Alla får vara sitt eget unika jag. Men dopför-
bundet innebär också en trygghet – en vän-
skap. Vad fint! tänker jag. Guds omsorg och 
vänskap följer mig hela mitt liv, säger hon.

Tänk om man skulle fira sitt dop som man 
firar sin födelsedag?

– Kanske man kunde ta ett dopp i havet el-
ler en tur till simhallen och sedan gå på kaf-
fe efteråt? Kanske titta på fotografier från 
sitt eget dop?

Åbo svenska församling firar dopår i år och 
inför det satt alla i arbetslaget och kom på 
idéer för hur man kunde fira sitt dop. Pick-
nick med vänner! Åka till den kyrka där 
man blivit döpt tillsammans med vänner 
eller släkt, sitta där och sjunga en doppsalm.

– Själv vet jag att jag är döpt hemma. Det 
finns ett foto från vårt vardagsrum, med präs-
ten och mina tre faddrar. Jag ska göra lite de-
tektivarbete för att få reda på prästens namn, 
berättar Maria Wikstedt.

Dop med låg tröskel
I församlingens eftis i Åbo firar barnen inte 
födelsedag utan dopdag. Om barnet inte är 
döpt firar man namngivningsfesten eller fö-
delsedagen.

– Inför firandet får barnet ta reda på sin 
dopdag och berätta om sina faddrar.

I Åbo svenska församling kommer dopet i 
år att lyftas fram på olika sätt. Det blir texter 
på Instagram och Facebook, dopvandring i 
kyrkan – och så blir det morgondop den 18 
april i S:t Marie kyrka.

– I år ordnar vi ”morgondop” för tredje 
gången tillsammans med de finska försam-
lingarna i Åbo. Tanken är att bjuda in famil-
jer vars barn av någon anledning inte bli-
vit döpta och göra det hela med riktigt låg 
tröskel.

Inbjudan har i år gått ut till alla barn från 
bebisåldern fram till 2–3 år. I församlingen 
vet man att när ett barn föds är omständig-
heterna ibland sådana att familjen varken 

Fira dopet med ett dopp
ÅBO. Tänk om du firade ditt 
dop liksom du firar din födel-
sedag? I Åbo vill församlingen 
att det ska vara lätt och roligt 
att ordna dop och fira dopets 
gemenskap.
 
TEXT: SOFIA TORVALDS

Maria 
Wikstedt tar 
som bäst 
reda på mer 
om sitt eget 
dop.

har kraft eller tid att ordna dop.
– Det här är en påminnelse och inbjudan. 

Det är en inbjudan till gemenskap och en på-
minnelse om att Gud vill det bästa för barnen 
– och att dopet är en fin fest, säger Wikstedt.

Samfälligheten har en anställd som tar 
kontakt med alla som svarat att de gärna 
vill döpa sitt barn. Barnen ordnas in i grup-
per med högst fem barn i en grupp, så sjung-
er man kända barnpsalmer och har ett ge-
mensamt dop.

– Så här kan det gå till: Pelle, tre år, hans fa-
milj och vänner samlas runt dopfunten, Pelle 
blir döpt och välsignad och sedan är det föl-
jande barns tur. När alla i gruppen är döpta 
går man vidare till dopkaffet, som är fram-
dukat i S:t Marie prästgård, säger Wikstedt.

Man anmäler sitt intresse via nätet, för-
samlingen kontaktar familjen och sköter 
pappersarbetet, sedan är det bara att kom-
ma till kyrkan och till ett dukat kaffebord.

– Charmen med morgondopet är att man 
inte behöver bjuda hela släkten. Det har kan-
ske hänt något i början av barnets liv, det 

VÄSTÅBOLAND, ÅBO,
MARIEHAMN, JOMALA

har kanske varit sådant på gång som tagit fa-
miljens uppmärksamhet och energi, och nu 
finns det en chans att fira dop på ett snabbt 
och lätt sätt.

Ett äldre barn minns sitt dop
Annat som händer i Åbo svenska församling 
dopåret till ära: missionskretsen och frivilli-
ga i församlingen stickar dopsockor till alla 
barn som döps.

– Det är en trevlig hälsning från försam-
lingen: välkommen in i vår gemenskap!

Maria Wikstedt vill påminna om att ock-
så ett ”vanligt” dop oftast är väldigt enkelt 
att ordna.

– Om du vill ordna dop på Aurelia bjuder 
församlingen på prästen, utrymmet och för-
samlingshemmet, där man kan dricka dop-
kaffe och bjuda på lite kex. Ett dop behöver 
inte vara märkligare än så. Det är bara att 
kontakta församlingen och komma överens 
om ett datum. Om det är ett äldre barn som 
döps är de trevligt att senare minnas och fira 
dopdagen tillsammans med barnet.

»Väl-
kommen 
in i vår 
gemen-
skap!«

Alla barn som 
döps får dop-
sockor i gåva 
av försam-
lingen.
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NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Sydösterbotten utkommer varannan vecka. Ansvarig redaktör: Emelie Wikblad, emelie.wikblad@kyrkpressen.fi, 040 831 6836

SYDÖSTERBOTTENPÅ 
GÅNG

Den 13–15 mars blir det biskopsvisita-
tion i Korsnäs församling. Till biskop-
ens uppgifter hör att med jämna mel-
lanrum besöka församlingarna i sitt 
stift för att se hur arbetet fungerar och 
bekanta sig med församlingen. De här 
biskopsvisitationerna är en gammal 
tradition i kyrkan och på programmet 
står även gudstjänst och festligheter.

Med sig har biskop Bo-Göran 
Åstrand andra personer från dom-
kapitlet.

– De granskar församlingens eko-
nomi och förvaltning och personal-
förvaltning, säger kyrkoherde Jan-
ne Heikkilä.

På fredagen har biskopens följe full-
späckat program.

– Då har vi många besök: i daghem, 
skola, företag, åldringshem och kom-
munen, berättar Heikkilä.

Biskopsvisitationen visar också på 
att församlingen är en del i lokalsam-
hället. En del av platserna som biskop-
en med följe kommer att få besöka är 
nya även för kyrkoherden, så han ser 
mycket fram emot fredagen.

– Jag tycker det är viktigt att ha den 
här kontakten till omvärlden, att vi in-
te bara är inom församlingens vägg-
ar utan också får synas ute i byn och 
träffa många människor.

På fredagskvällen börjar den fest-
liga delen av visitationshelgen med 
musikal i kyrkan. Sånggruppen Free 
Spirits framför musikalen ”Därför att 

ljuset”. Efteråt bjuder församlingen på 
kvällste i församlingshemmet och bi-
skop Bo-Göran håller andakt.

På lördagen får församlingens an-
ställda och förtroendevalda sätta sig 
ner och diskutera med biskopen.

Vad ser ni fram emot att diskutera 
med biskopen?
– Jag tänker att det är viktigt att biskop-
en kommer ut och får höra lite om 
verkligheten ute i församlingarna – 
även om jag kan tänka mig att han 
redan känner till stiftet väl. Men jag 
tycker det är viktigt att han får höra 
våra tankar, säger Heikkilä.

I små församlingar är de anställda 
ganska ensamma med den uppgift de 
har, det kollegiala stödet saknas.

– Jag vet inte hur man ska råda bot 
på det. Men det är en sak som många 
funderar på.

På lördagskvällen leder biskopen 
helgmålsbön i Molpe bykyrka.

– Där medverkar församlingens pro-
jektkör.

Biskopsvisitationen avslutas på 
söndagen med högmässa i Korsnäs 
kyrka, där biskop Bo-Göran predikar, 

Kyrkoherde Janne 
Heikkilä ser fram 
emot biskopens 
besök i Kornäs.

»Jag tycker det är vik-
tigt att vi inte bara är 
inom församlingens 
väggar utan också får 
synas ute i byn.«

Välkommen på visitation 
KORSNÄS. Biskopen 
kommer på besök för att 
granska församlingens 
arbete – men också för 
att bekanta sig med or-
ten och höra vad försam-
lingsborna vill säga.

TEXT: EMELIE WIKBLAD
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

Visitationshelgen
Fredag 13.3 klockan 19: Musikalen 
”Därför att ljuset” med sånggrup-
pen Free Spirits i kyrkan. Dir. Jan-Ola 
Granholm samt Tomas Fant, Alf Ris-
berg och Johan Storsved. Fritt inträde, 
kollekt. Efteråt kvällste och andakt av 
biskop Bo-Göran Åstrand i försam-
lingshemmet
Lördag 14.3 klockan 18: Helgmålsbön 
i Molpe bykyrka, biskop Bo-Göran 
Åstrand, projektkören. Kaffeservering.
Söndag 15.3 klockan 11.00: Högmäs-
sa, biskop Åstrand predikar, kyrkoher-
de Janne Heikkilä liturg. Kyrkokören, 
kantor Deseré Granholm. Efter mäss-
san sopplunch och allmän visitations-
stämma i församlingshemmet.

följt av sopplunch och allmän visita-
tionsstämma i församlingshemmet.

Vid visitationsstämma summeras 
helgen, där har också församlings-
medlemmarna chans att ställa frå-
gor och framföra synpunkter. 

– Här kan vem som helst få fram 
sin åsikt.



14  PÅ GÅNG SYDÖSTERBOTTEN NR 6 • 12.3.2020

LÖ 21.3 kl. 19: Tonårsträff i Socken. Klädbytarkväll.
SÖ 22.3 kl. 11: Marie bebådelsedag. Familjemässa i 
kyrkan. Symötena medverkar. Tornberg, Lax, Bjur-
bäck.
Må 23.3 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folk-
hälsan i Malax.
TI 24.3 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar aktuellt och 
gammalt inom teologi, psykologi och filosofi.
ON 25.3 kl. 13: Pensionärsträff, med Solf församling 
(inga symöten denna vecka). Andrej Heikkilä från FMS 
medv. och berättar om hjälparbete i Ryssland. Barn-
kören. Servering.

PETALAX
Andakt: to 12.3 kl. 14 i Pensionärshemmets samlings-
sal. Isaksson.
Skriftskolans temadag: lö 14.3 kl. 13-18 på Bergö, med 
konfirmander från Petalax, Malax och Bergö försam-
lingar.
Högmässa: sö 15.3 kl. 12. Tornberg, Brunell.
Fredagssamling: fr 20.3 kl. 13 i församlingshemmet. 
Isaksson, Norrgård, Brunell. Kontakten medverkar. 
Gäst: Anne Bjurbäck. Taxi.
Gudstjänst: sö 22.3 kl.12. Isaksson, Nygård.
Lunch till förmån för Gemensamt Ansvar: sö 22.3 kl 
11-14 i församlingshemmet. Se skild puff för mer info!
Syföreningen: on 25.3 kl. 13.30 i församlingshemmet.

KORSHOLM
Karaträff: 11.3 kl 13 i Smedsby församlingsgård. Albert 
Häggblom: ”Vad innebär frälsning?”
Gudstjänst: 15.3 kl. 11 med Tor-Erik Store och Susanne 
Westerlund. Musikskolans elever medverkar.
Högmässa: 15.3 kl 13 i Smedsby församlingsgård med 
Tor-Erik Store och Susanne Westerlund.
Pensionärssamling: 17.3 kl 13 i Helsinghörnan. Öster-
bottens räddningsverk berättar om brandsäkerhet i 
hemmet.

PETALAX Gemensamt Ansvar

KRISTINESTAD Föredrag MALAX  PensionärsträffKORSNÄS  Visitation

Om arbetet i Ryssland
Onsdagen den 25 mars klockan 13 hålls en 
pensionärsträff tillsammans med Solf för-
samling och syföreningarna i Malax försam-
ling (inga symöten hålls denna vecka).

Andrej Heikkilä, Finska Mis-
sionssällskapets verksamhets-
ledare för teologiska institu-
tet i Keitto, Ryssland, medver-
kar och berättar om FMS hjälp-
arbete i Ryssland. Barnkören 
uppträder cirka klockan 14.30. 
Kaffeservering. Välkommen på en 
intressant föreläsning.

Temadag i Sideby kyrka
Lördagen den 14 mars klockan 18 i Sideby kyrka 
talar Alaric Mård om ”Begränsningar som utma-
ning och möjlighet”. Alaric är pappa, lärare i religi-
on och psykologi, författare och har en funktions-
nedsättning.

Förutom föredrag och diskus-
sion kring kaffeborden bjuds 
det på musik med Anna-Ka-
rin & Glädjedropparna och 
Jeanette informerar om Ge-
mensamt Ansvar-insamling-
en. Välkommen!

Kallar alla 
församlingsmedlemmar
Söndag 15.3 klockan 11 firas hög-
mässa med predikan av biskop 
Bo-Göran Åstrand, kyrkoher-
de Janne Heikkilä är liturg, med-
verkar göra även kyrkokören och 
kantor Deseré Granholm.

Efter mässan bjuds det på sopplunch 
i församlingshemmet och därefter hålls allmän vi-
sitationsstämma. Till stämman kallas församling-
ens alla medlemmar.

Ät lunch för gott ändamål
Söndagen den 22 mars dukas det upp vinbärs-
stek med potatis, smörslungade morötter och 
sallad enligt Heddy Norrgårds goda recept i 
församlingshemmet. Lunchen serveras mel-
lan klockan 11 och 14, priset är 15 €/vuxen, 5 €/
barn och 30 €/barnfamilj (kontant betalning). 

Anmäl dig senast onsdagen den 18 mars till 
pastorskansliet (050 583 7353) för att vi ska 
kunna beräkna åtgången. Intäkterna går oav-
kortat till Gemensamt Ansvar, som i år arbe-
tar med stödinsatser för föräldrar både i Finland 
och i världens fattigaste länder. 

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS
Fr 13.3 –  Sö 15.3 Biskopsvisitation i Korsnäs försam-
ling.
Fr.13.3. kl 19: Musikalen ”Därför att ljuset” med sång-
gruppen Free Spirits i kyrkan. Dir. Jan-Ola Granholm 
samt Tomas Fant, Alf Risberg och Johan Storsved. Fritt 
inträde, kollekt. Efteråt kvällste och andakt av biskop 
Bo-Göran Åstrand i församlingshemmet
Lö 14.3 kl. 18: Helgmålsbön i Molpe bykyrka, Biskop 
B-G Åstrand. Projektkören. Kaffeservering.
Sö 15.3 kl 11.00: Högmässa, Biskop B-G Åstrand 
predikar, khde Janne Heikkilä liturg. Kyrkokören, 
kantor Deseré Granholm. Efter mässan sopplunch i 
församlingshemmet. Efter lunchen hålls allmän visi-
tationsstämma. Till stämman kallas församlingens alla 
medlemmar.
Må 16.3 kl 13.00: Vänstugan i FH.
Ti 17.3 kl 18.00: Kyrkans barntimme i Taklax.
Ti 17.3 kl 19.00: Träffpunkten i Taklax.
Lö 21.3 kl 14.00: Pysselcafe för Nordkorea i FH.
Sö 22.3 kl. 10.00: Söndagsskolan i barn- och ung-
domsrummet
Sö 22.3 kl 11.00: Gudstjänst. Janne Heikkilä, Heidi 
Blomqvist
To 26.3 kl 13.00: Symöte i Korsbäck skola.
Fr 27.3 kl 18.00: kara- kvinnosamling i FH. Gäst Chris-
tina Båssar. ”Österbottens välfärdsområde”.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Lör 14.3 kl. 9.30: Gospelkör-workshop i Krs förs.hem.
Lör 14.3 kl. 18: Begränsningar som utmaning och möj-
lighet – temakväll med Alaric Mård i Sby kyrka, Gläd-
jedropparna medverkar. Kollekt GA, servering. Skjuts, 
ring dagen före 0400 763325.
Sön 15.3 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrksal. Norrback, 
Bergqvist.
Sön 15.3 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Norrback, Berg-
qvist.
Sön 15.3 kl. 18: Bibelsamtal i grupprummet i Lfds förs.
hem.
Ons 18.3 kl. 11.15: Pensionärssamling i Krs förs.hem.
Sön 22.3 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrksal. Engström, 
Bergqvist, Lfds distriktsråd medverkar. Kyrkkaffe.
Sön 22.3 kl. 12: Familjegudstjänst i Krs kyrka. Gunilla 
Teir, Tom Bergman, sång av barn. Efteråt servering i 
förs.hemmet.
Sön 22.3 kl. 15: Högmässa i Sby kyrka. Engström, 
Bergqvist.
Tis 24.3 kl. 14: Diakonisyför. i grupprummet i Lfd.
Ons 25.3 kl. 11.30: Pensionärssamling i Sby kyrka. 
Skjuts, ring dagen före 0400 763325.
Ons 25.3 kl. 13: Pensionärssamling i Lfds kyrksal.

NÄRPES 
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 12.3 kl 18.30: Psalm-allsångskväll på Red & Green, 
arr. Närpes församling.
Lö 14.3 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria. Konsert med 
kammarkören Comes från Mellersta Finland dir. Jouni 
Vaaja.

Sö 15.3 kl 12: Innerlighetens mässa, Jakobsson, Ro-
sengård.
Sö 15.3 kl 18: Möte i Pjelax bönehus, Isak Snickars, 
Dina Wikstedt, Jörgen Rönnberg violin.
Må 16.3 kl 18: Sorgegruppen startar i förs.hemmet, 
Blomberg, Örn.
Ti 17.3 kl 13: Symöte i Norrnäs hos Saga Granskog, Örn.
On 18.3 kl 12: Pensionärssamling i förs.hemmet, börjar 
med lunch. Dagens gäst: pensionerade
diakonissan Ines Friberg. S:ta Maria förs.kör medver-
kar, Lindén, Blomberg, Örn.
Fr 20.3 kl 18: Tonårssamling i Luthergården.
Lö 21.3 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 22.3 kl 14: Årsmöte i Böle bystuga.
Ti 24.3 kl 10: Karasamling i förs.hemmet, Blomberg.
On 25.3 kl 18: Barnens allsång i Norrnäs bönehus, 
Högbacka, Enlund, Lindén, Mathilda Engman. Serve-
ring hot dog o kaffe/te 2€ till förmån för bönehuset.
To 26.3 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga, Lövdahl.

Övermark
Sö 15.3 kl 10: Gudstjänst Audas-Willman, Sundqvist, 
Rosengård.
On 18.3 kl 14: Sorgegruppen startar i förs.hemmet, 
Wallin.
Lö 21.3 kl 14-17: Sångworkshop i förs.hemmet för för-
äldrar o barn i alla åldrar.
Sö 22.3 kl 18: Sång o bön i kyrkan, Robert Kanto, Ebba 
Carling, sånggruppen Joy Adonai, Lindén. Servering.

Pörtom
Sö 15.3 kl 18: Psalmsångskväll i kyrkan till förmån för 
Gemensamt Ansvar, Sundqvist, Heikkilä, Wallin, Seni-
orkören.
Sö 22.3 kl 10: Gemensam ”Vi får säga pappa” mässa, 
Ingvesgård, Jakobsoon, Lindén, Rosengård, Heikkilä. 
Lunch i förs.hemmet, anmäl för lunch senast 16.3 till 
040 711 7688.
On 25.3 kl 13: Karasamling i förs.hemmet, Blomberg.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ
Lö 14.3 kl. 13-18: Skriftskolans temadag på Bergö, 
med konfirmander från Malax, Petalax och Bergö för-
samlingar.
Sö 15.3 kl. 14: Högmässa. Leif Erikson, Peter Brunell.
Må 16.3 kl. 10: Familjeklubb i församlingshemmet.
Må 16.3 kl. 13: Minior och junior i församlingshemmet.
Ti 17.3 kl. 13: Syföreningen för kyrka och mission i för-
samlingshemmet.
On 18.3. kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 20.3 kl. 20: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 22.3 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson, Nygård.
Må 23.3 kl. 10: Familjeklubb i församlingshemmet.
Ti 24.3 kl. 13: Syföreningen för kyrka och mission i för-
samlingshemmet.
On 25.3. kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.

MALAX
SÖ 15.3 kl. 10: Högmässa i KH. Kyrkkaffe. Norrback, 
Lax.
TO 19.3 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Min-
neslots.
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Du och jag, 
Alfred...
ATT HA EN VÄN, att vara sedd, att vara älskad. Att 
någon lyssnar, att någon bryr sig om, att någon tar 
sig tid. Det behöver varje människa. Det visste Alfred 
i Astrid Lindgrens Emil-böcker,och Alfred var den 
trogna vän som Emil behövde. Den som inte blir sedd 
går i någon mening under, säger psykologisk forsk-
ning.

SPELAR SEDAN VERKTYGEN vi kommunicerar 
med någon roll? Tekniska innovationer har gjort att vi 
numera enkelt och behändigt kan hålla kontakt med 
andra dygnet runt, över hela världen. Det är roligt, det 
ger oss nya bekantskaper och återfunna vänner – men 
möter vi varandra på riktigt, på Facebook och Twitter, 
i chatten eller Skype-samtalet?

Den judiska filosofen Martin Buber ställer i boken ”Jag 
och Du” ett specifikt men samtidigt enkelt kriterium för 
ett äkta möte. Om jag går oförändrad från mötet med en 
annan människa – då har inget verkligt möte skett. För 
ett verkligt möte krävs närvaro, omsorg om och intres-
se för den andra. Jesus är ett föredöme i detta perspek-
tiv. Bibeln visar gång på gång hur Jesus såg och mötte 
de människor som kom i hans väg – och vilken betydel-
se mötet hade för människorna.

NÄRVARON I NUET är en utmaning för nutidsmän-
niskan. Det finns så mycket som pockar på vår upp-
märksamhet. Vem har du mött i dag – och vad bär du 
med dig från mötet med just denna människa?

NÄRPES Workshop och mässa

Sångworkshop för barn 
och föräldrar
Lördag 21.3 klockan 14–17 har vi en sångworkshop i Över-
mark församlingshem för föräldrar och barn i alla åldrar. Till-
sammans med Jenny Pulkkinen och Anna Finell lär vi oss 
sånger och rörelser som hör till mässan ”Vi får säga pappa”. 
Vi bjuder på mellanmål under workshopen, ingen anmälan 
behövs utan det är bara att komma med.

De inövade sångerna kommer till pass på söndag 22.3 
klockan 10 när församlingen bjuder in till gemensam guds-
tjänst i Pörtom kyrka. Efter mässan är det lunch i försam-
lingshemmet. Anmälan till Jenni Broo tel.nr 040 71 17 688

Rita Nordström-Lytz är medlem i Närpes för-
samling, sitter i kyrkofullmäktige och är nyinvald i 
stiftsfullmäktige, tidigare klasslärare och universi-
tetslärare, numera arbetande pensionär.

KOLUMNEN

»Om jag går oförändrad från 
mötet med en annan männ-
iska – då har inget verkligt 
möte skett.«

RITA NORDSTRÖM-LYTZ
Confadome för skriftskolan: 21.3 kl 11-16.30 i Gamla 
Vasa
Psalmmässa: 22.3 kl 11 i Korsholms kyrka. Berndt 
Berg, Ann-Christine Nordqvist-Källström, Susanne 
Westerlund och kammarkören Psallite. Gemensamt 
Ansvar-info i församlingshemmet efter psalmmässan. 
Nina Andrén berättar om sin resa med Kyrkans ut-
landshjälp till Uganda.
Missionssyföreningen samlas: 23.3 kl 13 i Smedsby 
församlingsgård
Karaträff: 25.3 kl 13 i Smedsby församlingsgård. Jari 
Friman föreläser om ”Sakramentens betydelse i vår 
tid”.

KVEVLAX
Bön och nattvard: fr 13.3 kl 8.45 i kyrkan.
Gospelmässa: sö 15.3 kl 18 i kyrkan. Kören Ichtys med 
Tomas Koskinen medverkar. Stefan Jansson, piano. 
Marcus Björkholm, trummor. Predikant och liturg är 
Fredrik Kass.
Knattemusik: må 16.3 kl 18 i stallet.
Mathjälpen: ti 17.3 kl 10 i drängstugan.
Bön och Bibel: ti 17.3 kl 19 i krubban.
Föräldra-barn grupp: on 18.3 kl 10 i dagklubben.
Kvällssyföreningen: on 18.3 kl 17.30 i drängstugan
Karakaffe: to 19.3 kl 9.15 i drängstugan. Håkan Almén 
och hans transportbolag.
Församlingskretsens r.f. årsmöte: to 19.3 kl 18 i präst-
gårdens konferensrum.
Bön och nattvard: fr 20.3 kl 8.45 i kyrkan.
Högmässa: sö 22.3 kl 10. Körbesök av Pedersöre 
församlings manskör med dirigent Henrik Östman. 
Kvevlax kyrkokör och manskör. Fredrik Kass, Rodney 
Andrén. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet
Knattemusik: må 23.3 kl. 18 i stallet.
Bön för bygden: må 23.3 kl 19 i stallet.
Mathjälpen: ti 24.3 kl 10 i drängstugan.
Föräldra-barn grupp: on 25.3 kl 10 i dagklubben.

Drop in-bön: on 25.3 kl 19-21 i kyrkan. Möj-
lighet till stillhet, samtal och förbön.

REPLOT
Cafégudstjänst: sö. 15.3 kl. 13 i Församlings-
hemmet. Svevar, Galls, Kronqvist, instru-
mentalister, Iisa Jaatinen, sång.
Gudstjänst: sö. 22.3 kl. 10 i Replot. Ruth Ves-
terlund, Erica Nygård.
Högmässa: sö. 22.3 kl. 12.30 i Björkö. Vester-
lund, Nygård. Kyrkkaffe i Björkögården.
Mathörnan: ons. 25.3 kl. 13 i Björkögården. 
Gäst: Catarina Olin. Anmäl för mat (10 e/
pers) senast må. 23.3, Lähdesmäki/Nyst-
rand.

SOLF
Pensionärsträff: 11.3 kl. 13 i församlingshem-
met. Österbottens räddningsverk: ”Brandsä-
kerhet i hemmet”.
Högmässa: 15.3 kl. 10 med Ruth Vesterlund 
och Heidi Lång.
Föräldra-barnträff: 17.3 med drop-in från kl. 
9.30. Ledare Ebba-Stina Beukelman.
Missionsvännerna samlas: 18.3 kl. 13 i för-
samlingshemmet. Ledare Barbro Wester.
Gudstjänst: 22.3 kl 10 med Mats Björklund 
och Karolin Wargh
Föräldra-barnträff: 24.3 med drop-in från kl. 
9.30
Pensionärsträff: 25.3 kl 13. Vi besöker Ma-
lax församlings pensionärer i kyrkhemmet 
i Malax. Busstransport ordnas från Solf och 
tillbaka!
Utdelning av matkassar: varje torsdag kl. 
17.30-18 på Stundarsvägen 1!
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V
i skickar både små och sto-
ra saker, allt från små kaffe-
koppar till stora jordbruks- 
maskiner. Förra året körde vi 
en potatiströska till en jord-
brukare. Det var en spän-

nande transport, för den var lite på större 
sidan. Och strax före jul hade vi med en sä-
destork, berättar Helena Nylund.

Sedan 1990-talet har Pörtom haft en vän-
församling i Varbla i västra Estland. Både 
andlig och sociala gemenskap har byggts 
mellan församlingarna.

Pörtomborna ville från början göra något 
praktiskt för att hjälpa sin estniska vänner 
och ännu idag körs regelbundna sändning-
ar med varor till den lilla landsbygdsorten 
utanför Pärnu.

Helena Nylund och hennes man Ulf Ny-
holm har varit med på resorna till Varbla 
sedan 1997. 

– Vi har nog varit över hundra gånger till 
Estland.

Senast i februari tog sig en ny sändning 
med saker från Pörtom till Varbla. Sex perso-
ner åkte iväg med en personbil och en lastbil 
packade med köksinredning, kylskåp, spis, 
sängar och soffor, samt handdukar och säng-
kläder till ortens åldringshem.

– Det är alltid lite spännande att åka. Vi 
kör ju 1 200–1 300 kilometer. Men jag tyck-
er det känns så tryggt när den estniska präs-
ten brukar säga när vi skiljs åt: Må änglar-
na vara med er.

I början, innan Estland blev medlem i EU, 
kunde resorna vara ännu mer spännande. 
Då visste de aldrig riktigt hur det skulle gå 
att ta sig genom tullen.

En arbetsgrupp med frivilliga koordi-
nerar kontakterna till vänförsamlingen. 
Människor i Pörtom vet vart de kan vända 
sig med föremål som någon annan ännu kun-
de få glädje av.

– Vi är kända på det viset. Folk tar kon-
takt med oss när de har någonting de vill 
skänka bort.

En gång per år brukar de få besök från 
Varbla över ett veckoslut. Gästerna bor hos 
familjer. I somras var gäster från Pörtom 
med när prosteriets sommarkyrkomusik-

Till vännerna i Varbla
NÄRPES. Att köra över tusen 
kilometer, med allt från kyl-
skåp till ka�ekoppar i lasten, 
är spännande. Men det känns 
meningsfullt och med åren har 
församlingsborna i estniska 
Varbla blivit vänner för livet.
 
TEXT: EMELIE WIKBLAD
FOTO: HELENA NYLUND

Uppe t.v. Jalle Nordlund, Ulf Nyholm och Anders Udd med varor som väntar på transport. Uppe t.h. och nere t.v.  
lastas varorna av i Varbla. Nere t.h. Erika har fått ett dragspel och spelade för vännerna på besök från Pörtom.

dagar ordnades i Varbla.
– Vi framförde en hälsning från Pörtom och 

så deltog vi i det praktiska, ordnade med bord 
och stolar, stekte våfflor och grillade korv.

Kända i samhället
När de saker som samlats ihop i Pörtom trans-
porterats till Varbla och lossats från transport-
bilarna – också ett tillfälle att umgås och job-
ba tillsammans – blir det försäljning. Varorna 
har inga prislappar, utan människor betalar 
en frivillig summa som går till församlingen.

Också med kommunen har de ett gott sam-
arbete. 

– När socialarbetaren i Varbla vet om nå-
gon som behöver kläder eller husgeråd bru-
kar hon ta kontakt med ordföranden i Var-
bla församling, berättar Nylund. 

– Vi rör oss inte bara i församlingen utan 
också ute i samhället. Vi är kända där. De 
vet när vi kommer.

För tre år sedan fick Helena Nylund ta 
emot utmärkelsen som årets Varblabo från 
kommunen.

KORSNÄS, KRISTINESTAD, NÄRPES, 
BERGÖ, MALAX, PETALAX 

– Det uppskattade jag väldigt mycket. 
Det känns bra att veta att det de gör verk-

ligen behövs. Det praktiska, att samla ihop 
saker, packa och skicka iväg dem, är en me-
ningsfull sysselsättning. 

– Och så gemenskapen, både här i Pörtom 
när vi jobbar tillsammans och när vi får åka 
dit och träffa vännerna där. Det ger en väldigt 
fin gemenskap. Vi är nog livslånga vänner 
som följer varandra i både glädje och sorg.

»Folk tar 
kontakt 
när de 
har nå-
gonting 
de vill 
skänka 
bort.«

Vänförsamlingen
Varbla är en liten ort på landet, 70 ki-

lometer från Pärnu, där de flesta ar-
betar med jordbruk. Tills för två 
år sedan var den en självständig 
kommun.
Varbla församling har ungefär 
120 betalande medlemmar.
I Pörtom finns en Varbla-arbets-

grupp som koordinerar kontakter-
na med vänförsamlingen. 
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F
ör tre år sedan gick tex-
tilkonstnären Ehreng-
ard Högnäs igenom 
en kris då hon plötsligt 
fick en svår hörselned-
sättning. Det förändra-

de hennes liv i grunden. Hon fick av-
stå från mycket som hade varit vik-
tigt för henne. Det var svårt att hitta 
något som kunde hjälpa henne, och 
hon fick vänta sju månader på att få 
en hörapparat. 

Problemen med hörseln gjorde att 
Ehrengard blev mera ensam och iso-
lerad. Under den första tiden försök-
te hon gå på ett par gudstjänster, men 
hon hörde ingenting. Ensamheten har 
delvis varit påtvingad, men delvis ock-
så självvald: det är lättare att vara en-
sam för sig själv än att känna sig en-
sam när man är tillsammans med an-
dra. Och hon har hunnit tänka och lä-
sa mycket.

Till sin förvåning har hon kommit 
fram till att det är väldigt litet hon 
saknar. Ibland upplever hon att kyr-
kans folk gör Gud mindre genom att 
försöka ge honom mänskliga egen-
skaper. Kyrkan skulle ha tillräckligt 
att göra med att sprida kärlekens bud-
skap. 

Till Finland i en liten Volkswagen
Ehrengard Högnäs växte upp i Tysk-
land under andra världskriget, men fa-
miljen bodde i en del av Tyskland som 
inte var strategiskt viktig. Därför be-
hövde hon inte uppleva krigets värsta 
fasor. Föräldrarna var motståndare till 
nazismen, och speciellt pappan hade 
en sådan position att han ständigt var 
under observation.

Efter avslutad hantverkarutbild-

Kärleken bär genom livet

KVEVLAX, SOLF,  
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer varannan vecka.  Ansvarig redaktör: Emelie Wikblad, emelie.wikblad@kyrkpressen.fi, 040 831 6836.

KORSHOLMPÅ 
GÅNG

Snart 90 år fyllda går 
Ehrengard Högnäs på 
gym, har nyss fått förnyat 
körkort och just börjat 
väva på sitt senaste be-
ställningsverk.

TEXT OCH FOTO: NINA ANDRÉN

ning med inriktning på textilt hant-
verk kom hon första gången till Fin-
land. Hon arbetade femton månader 
hos textilkonstnären Eva Renvall i 
Åbo. Det var också där hon träffade 
sin blivande man Håkan. En iskall 
januaridag 1959 gick flyttlasset mot 
Finland. Hela hennes egendom rym-
des i en liten Volkswagen.

1974 slog sig familjen ned i Kvevlax, 
där Ehrengard fick arbete som lära-
re på Kvevlax hemslöjdsskola. Då var 
de fyra barnen så stora att hon också 
kunde ägna sig åt sin vävning.

Under åren har hon gjort många 
sakrala konstverk till olika kyrkliga 
byggnader i Svenskfinland. Hon har 
aldrig velat göra skillnad på profan 
och sakral konst, utan hon har ve-
lat göra vävnader som kan tolkas på 

många sätt. Det är ytterst sällan man 
ser kors i hennes vävnader. Hon har 
tagit till sig tanken från arkitekt Kor-
pela, som har sagt att det bara ska fin-
nas ett kors i en kyrkobyggnad, alla 
andra kors är rövarkors.

Svanar som flyger mot ljuset
Ehrengard lyfter speciellt fram två 
konstverk som har varit viktiga för 
henne. Hon känner sig mycket hedrad 
över den väv hon fick göra till ärkebis-
kopens andaktsrum i Åbo.

Det andra konstverket finns i 
Nykarleby församlingshem. Den åt-
ta meter långa vävnaden föreställer 
två flygande svanar. I samband med 
beställningen fick hon berättat för sig 
att svanar mellanlandar på fjärden ut-
anför Nykarleby ett par gånger per år. 

Samtidigt upplevde hon just då själv 
en period i livet när hon tänkte och 
drömde om fåglar i bur och fåglar som 
hon ville släppa loss. Konstverket vill 
visa på fåglar på väg från ett ljus till ett 
annat. Vårt liv här på jorden är kort; 
vi kommer från ljus och går mot det 
eviga ljuset!

Ett 90-årigt liv har rymt både lju-
sa och mörka dagar. Någonstans på 
vägen tappade hon sitt självförtroen-
de och sin frimodighet. Under sena-
re år har hon arbetat mycket med sig 
själv och försöker hitta fram till en ny 
frimodighet. Utanför ett fönster har 
hon satt upp en bönevimpel i ett träd. 
Där har hon bland annat skrivit tex-
ten från Psaltaren:  ”Skapa i mig, Gud, 
ett rent hjärta, och giv mig på nytt en 
frimodig ande.”
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KVEVLAX Kom och sjungREPLOT Cafégudstjänst

Gospelmässa med kören Ichtys
I Kvevlax kyrka firas gospelmäs-
sa på söndag 15.3 klock-
an 18. Kören Ichtys är en 
ekumenisk kör med cir-
ka 40 sångare från När-
pes i söder till Oravais i 
norr. Kören leds av To-
mas Koskinen. Kom och 
sjung den glada gospeln 
tillsammans!

Vi gör en annorlunda 
gudstjänst tillsammans
Söndag 15.3 kl. 13 i Replots församlingshem 
hålls vårens första cafégudstjänst. Camilla Sve-
var, Leif Galls och Robert Kronqvist håller i trå-
darna medan instrumentalister ackompanje-
rar och Iisa Jaatinen sjunger solo. Tillsammans 
med er som kommer formar vi en gudstjänst 
av ett annorlunda slag. Predikan blir en dis-
kussion och förbönen görs i grupper. Välkomna 
stora och små!

KORSHOLMS  
PROSTERI
 
BERGÖ
Lö 14.3 kl. 13-18: Skriftskolans temadag på Bergö, 
med konfirmander från Malax, Petalax och Bergö för-
samlingar.
Sö 15.3 kl. 14: Högmässa. Leif Erikson, Peter Brunell.
Må 16.3 kl. 10: Familjeklubb i församlingshemmet.
Må 16.3 kl. 13: Minior och junior i församlingshemmet.
Ti 17.3 kl. 13: Syföreningen för kyrka och mission i för-
samlingshemmet.
On 18.3. kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 20.3 kl. 20: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 22.3 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson, Nygård.
Må 23.3 kl. 10: Familjeklubb i församlingshemmet.
Ti 24.3 kl. 13: Syföreningen för kyrka och mission i 
församlingshemmet.
On 25.3. kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.

KORSHOLM
Karaträff: 11.3 kl 13 i Smedsby församlingsgård. Al-
bert Häggblom: ”Vad innebär frälsning?”
Gudstjänst: 15.3 kl. 11 med Tor-Erik Store och Susan-
ne Westerlund. Musikskolans elever medverkar.
Högmässa: 15.3 kl 13 i Smedsby församlingsgård 
med Tor-Erik Store och Susanne Westerlund.
Pensionärssamling: 17.3 kl 13 i Helsinghörnan. Öst-

erbottens räddningsverk berättar om brandsäkerhet 
i hemmet.
Confadome för skriftskolan: 21.3 kl 11-16.30 i Gamla 
Vasa
Psalmmässa: 22.3 kl 11 i Korsholms kyrka. Berndt 
Berg, Ann-Christine Nordqvist-Källström, Susanne 
Westerlund och kammarkören Psallite. Gemensamt 
Ansvar-info i församlingshemmet efter psalmmäs-
san. Nina Andrén berättar om sin resa med Kyrkans 
utlandshjälp till Uganda.
Missionssyföreningen samlas: 23.3 kl 13 i Smedsby 
församlingsgård
Karaträff: 25.3 kl 13 i Smedsby församlingsgård. Jari 
Friman föreläser om ”Sakramentens betydelse i vår 
tid”.

KVEVLAX
Bön och nattvard: fr 13.3 kl 8.45 i kyrkan.
Gospelmässa: sö 15.3 kl 18 i kyrkan. Kören Ichtys 
med Tomas Koskinen medverkar. Stefan Jansson, 
piano. Marcus Björkholm, trummor. Predikant och 
liturg är Fredrik Kass.
Knattemusik: må 16.3 kl 18 i stallet.
Mathjälpen: ti 17.3 kl 10 i drängstugan.
Bön och Bibel: ti 17.3 kl 19 i krubban.
Föräldra-barn grupp: on 18.3 kl 10 i dagklubben.
Kvällssyföreningen: on 18.3 kl 17.30 i drängstugan
Karakaffe: to 19.3 kl 9.15 i drängstugan. Håkan Almén 
och hans transportbolag.

Församlingskretsens r.f. årsmöte: to 19.3 kl 18 i 
prästgårdens konferensrum.
Bön och nattvard: fr 20.3 kl 8.45 i kyrkan.
Högmässa: sö 22.3 kl 10. Körbesök av Pedersöre 
församlings manskör med dirigent Henrik Östman. 
Kvevlax kyrkokör och manskör. Fredrik Kass, Rodney 
Andrén. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet
Knattemusik: må 23.3 kl. 18 i stallet.
Bön för bygden: må 23.3 kl 19 i stallet.
Mathjälpen: ti 24.3 kl 10 i drängstugan.
Föräldra-barn grupp: on 25.3 kl 10 i dagklubben.
Drop in-bön: on 25.3 kl 19-21 i kyrkan. Möjlighet till 
stillhet, samtal och förbön.

MALAX
SÖ 15.3 kl. 10: Högmässa i KH. Kyrkkaffe. Norrback, 
Lax.
TO 19.3 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Min-
neslots.
LÖ 21.3 kl. 19: Tonårsträff i Socken. Klädbytarkväll.
SÖ 22.3 kl. 11: Marie bebådelsedag. Familjemässa i 
kyrkan. Symötena medverkar. Tornberg, Lax, Bjur-
bäck.
Må 23.3 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folk-
hälsan i Malax.
TI 24.3 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar aktuellt och 
gammalt inom teologi, psykologi och filosofi.
ON 25.3 kl. 13: Pensionärsträff, med Solf församling 
(inga symöten denna vecka). Andrej Heikkilä från FMS 

På Marie bebådelsedag 22.3 kl. 11 firar vi psalmmässa i 
Korsholms kyrka. Hela mässan är uppbyggd utifrån psal-
mer, så det blir bön och lovsång genom psalmsången. Vi 
beledsagas av Ann-Christine Nordqvist-Källström på orgel. 
Kammarkören Psallite medverkar under Susanne Wester-

lunds ledning. Ordet leds av kyrkoherde Berndt Berg. Efter 
mässan blir det kyrkkaffe till förmån för Gemensamt An-
svar. Vi får ta del av diakon Nina Andréns berättelse om sin 
resa till Uganda.

KORSHOLM Psalmmässa

Välkommen till psalmmässan och kyrkkaffet för Gemensamt Ansvar!
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Surdegs-
funderingar
”ATT STRETA FRAM mitt i vanligheten är medel-
ålderns surdeg”. Jaha, det är väl där jag är nu, tänkte 
jag när jag stötte på citatet. Det låter inte särskilt gla-
moröst för mig, som redan är i övre medelåldern. Efter 
några tankevändor hittar jag en intressant synvinkel.
Denna vinter har jag nämligen förkovrat mig i konsten 
att baka surdegsbröd. Nu vet jag hur man startar en
surdegsgrund, hur man ”matar” den och hur man hål-
ler den frisk och levande. Det är viktigt att den är
frisk, för den lilla surdegsbiten genomsyrar hela degen.

Jag vet också något om hur surdegen mister sin
syrliga doft, slutar bubbla och dör. Det kan bero på hur 
rena kärl man har. Det tar tid att baka surdegsbröd, 
men resultatet blir ett gott och nyttigt bröd.

Så här tänker jag då: Av medelålderns surdeg kan man 
få bröd som är rika på livserfarenheter av olika slag. Bröd 
att dela med andra som också stretar på i
vanligheten.

DET VANLIGA BEHÖVER INTE vara tråkigt. Det 
innehåller en dos förnöjsamhet och däri ryms även 
upptäckter av små vardagsunder. Livet är ett pågående 
äventyr. Jesus använder sig av det vanliga när han väg-
leder oss i konsten att leva. Han talar om surdegar och 
bröd. Han rekommenderar Bibelns hälsobröd genom-
syrat av kärlek, men varnar för usla surdegar som be-
står av lagiskhet, hyckleri och hårda domar. Resulta-
tet av den surdegen blir ett hårdsmält bröd,som inte får 
oss att växa.

Jag köpte en gång ett vackert och fluffigt bröd.När jag 
skar upp det var det ett stort hål inuti. Skenet kan
bedra. Dölj er inte bakom fromma masker, blås inte 
upp er, sa Jesus till några lagnitiska. Tomheten kom-
mer att avslöjas. 

Om detta att streta fram i vanligheten är min surdeg, 
hoppas jag att den är frisk och bubbligt levande. Att
den syrar livsbrödet med medkänsla och jäser av barm-
härtighet och matas av den som kallar sig själv för Li-
vets bröd. Jag är nöjd om jag bland franska baguetter 
och frasiga frallor får vara en närande surdegslimpa. 
Mitt i vanligheten.

SOLF Ledig tjänst

Diakoniarbetare i Solfs församling (80 %)
I Solf församling tillsätts tjänsten inom diakonin. Tjänsten är ledig att sökas senast 21.3.2020.

Behörighetskrav för tjänsten är Socionom YH-examen med inriktning på diakoni eller annan 
av biskopsmötet godkänd utbildning samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svens-
ka språket samt nöjaktig förmåga att förstå det andra inhemska språket. Även andra icke behö-
riga kan komma i fråga. God lokalkännedom räknas som merit vid tillsättande av diakoniarbe-
taren. Innehavaren av tjänsten inom diakonin bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-luth-
erska kyrkan i Finland.

Tillträde 01.05.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotid 4 må-
nader. Ansökningar jämte betyg och intyg sänds till: Församlings-
rådet i Solfs församling, Västersolfvägen 12, 65450 SOLF.

Uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Mats Björklund, te-
lefon: 044 344 0218 eller e-post: mats.bjorklund@evl.fi. Barbro Pörtfors är pensionär som gillar böcker, 

att umgås med barn och goda bröd.

PÅ VÄG

»Av medelålderns surdeg kan
man få bröd som är rika på 
livserfarenheter av olika slag.«

BARBRO PÖRTFORS

Kom med till ryska Karelen i sommar!
Nu har du din chans att på samma resa besöka både nya och gam-
la Valamo kloster samt församlingarna i Lahdenpohja och Sordavala. 
Resan ordnas 16–19 juli 2020 tillsammans med Kare-
lenvännerna r.f. och kostar 465 €. I priset ingår 
gruppvisum, buss, dubbelrum på hotell 
och båtresan på Ladoga. Matkostna-
derna tillkommer. Resan är öppen 
för alla intresserade.

För närmare info och anmä-
lan kontakta Rune Fant tel. 044 
3138142.

Välkommen med på en in-
tressant och givande resa!

KORSHOLM Resa

medv. och berättar om hjälparbete i Ryssland. 
Barnkören. Servering.

PETALAX
Andakt: to 12.3 kl. 14 i Pensionärshemmets 
samlingssal. Isaksson.
Skriftskolans temadag: lö 14.3 kl. 13-18 på 
Bergö, med konfirmander från Petalax, Malax 
och Bergö församlingar.
Högmässa: sö 15.3 kl. 12. Tornberg, Brunell.
Fredagssamling: fr 20.3 kl. 13 i församlingshem-
met. Isaksson, Norrgård, Brunell. Kontakten 
medverkar. Gäst: Anne Bjurbäck. Taxi.
Gudstjänst: sö 22.3 kl.12. Isaksson, Nygård.
Lunch till förmån för Gemensamt Ansvar: sö 
22.3 kl 11-14 i församlingshemmet. Se skild puff 
för mer info!
Syföreningen: on 25.3 kl. 13.30 i församlings-
hemmet.

REPLOT
Cafégudstjänst: sö. 15.3 kl. 13 i Församlings-
hemmet. Svevar, Galls, Kronqvist, instrumen-
talister, Iisa Jaatinen, sång.
Gudstjänst: sö. 22.3 kl. 10 i Replot. Ruth Ves-
terlund, Erica Nygård.
Högmässa: sö. 22.3 kl. 12.30 i Björkö. Vester-
lund, Nygård. Kyrkkaffe i Björkögården.
Mathörnan: ons. 25.3 kl. 13 i Björkögården. 

Gäst: Catarina Olin. Anmäl för mat (10 e/pers) 
senast må. 23.3, Lähdesmäki/Nystrand.

SOLF
Pensionärsträff: 11.3 kl. 13 i församlingshem-
met. Österbottens räddningsverk: ”Brandsä-
kerhet i hemmet”.
Högmässa: 15.3 kl. 10 med Ruth Vesterlund 
och Heidi Lång.
Föräldra-barnträff: 17.3 med drop-in från kl. 
9.30. Ledare Ebba-Stina Beukelman.
Missionsvännerna samlas: 18.3 kl. 13 i försam-
lingshemmet. Ledare Barbro Wester.
Gudstjänst: 22.3 kl 10 med Mats Björklund och 
Karolin Wargh
Föräldra-barnträff: 24.3 med drop-in från kl. 
9.30
Pensionärsträff: 25.3 kl 13. Vi besöker Malax 
församlings pensionärer i kyrkhemmet i Malax. 
Busstransport ordnas från Solf och tillbaka!
Utdelning av matkassar: varje torsdag kl. 
17.30-18 på Stundarsvägen 1!
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I
dén föddes i början av 2010-ta-
let i samband med att biskop-
en besökte Kvevlax. Det sak-
nades ett sammanhang för de 
äldre männen i församlingen 
att samlas. En pensionerad lä-

rare, Svante Nylund, ställde frågan 
till biskopen.

– Och då fick han bollen tillbaka: 
Starta du! berättar Håkan Nitovuori.

De första gångerna kom en hand-
full deltagare.

– Nu är vi sällan färre än 25.

Mycket av den verksamheten som 
ordnas inom kyrkan tenderar att locka 
fler kvinnor. 

– Kvinnorna har i alla tider haft sina 
syjuntor och missionsringar, men det 
finns inte så mycket för enbart män.

Håkan Nitovuori är en av tre ledare 
som turas om att planera träffarna. 
Varanna torsdag morgon samlas de 
i Drängstugan bredvid församlings-
hemmet. De börjar med kaffe och 
smörgås och lyssnar sedan på ett fö-
redrag av något slag. Gästen berättar, 
de kan ställa frågor.

– Det kan handla om bilmotorer, 
företagande, brandskydd, missions-
arbete, hembygdshistoria, kyrkvand-
ringsleder, lotsarbete, räknar han upp.

– Av någon anledning kommer gub-
barna troget, vecka efter vecka. 

En gång kom de plötsligt på: Vi kän-
ner ju inte varandra! 

Alla visste inte vem de andra var. 
Så de höll en kort genomgång där al-
la fick berätta om sig själva. Just att 
hålla det kort blev något av en utma-

ning. Med deltagare som alla är i ål-
dern mellan 65 och 80 plus har alla har 
en lång livshistoria bakom sig.

Det är i grunden ett enkelt kon-
cept, en otvungen gemenskap med 
låg tröskel.

– Man noterar varandra och har en 
stund när man pratar och umgås vid 
kaffet.

Vid sidan av det officiella program-
met blir en bonus de kontakter som 
knyts, att det blir ett socialt nätverk. 

Samlingarna avslutas med Herrens 
välsignelse, och om den som är gäst 
vill leda en bön kan de göra det. Kaf-
feserveringen har församlingens hus-
mor hand om.

– Så vi behöver inte ens diska ef-
ter oss, säger Nitovuori och skrattar.

Gubbarna samlas troget

KORSHOLMPÅ 
GÅNG

Varannan torsdag sam-
las de för att dricka ka�e 
och lära sig lite mer om 
bilmotorer eller historia. 
Det sociala nätverket är 
en bonus.
 
TEXT: EMELIE WIKBLAD
FOTO: MIKAEL HERRGÅRD

Karakaffe
Grupp för män som samlas varannan 
torsdag klockan 9.15 vid Drängstugan 
i Kvevlax.
Kaffe och ett föredrag i något ämne 
står på programmet. Kaffet kostar 2 
euro per person.
Gruppen leds av Håkan Nitovuori, 
Hans Rönnqvist och Lars Tammelin.Karakaffe-gruppen startades av 

Svante Nylund.

Det blir oftast fullt i Drängstugan i Kvevlax när det ordnas Karakaffe. 
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det känns rätt att vara här.
Eftersom hon googlat skolan tidigare vis-

ste hon om att den hade en bibellinje. EFS, 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen är skolans 
huvudman.

– I skolan har vi en del Bibel på schemat, då 
går vi igenom bibelböcker. Vi har också livs-
kunskap, där vi pratar om relationer och hur 
man kan leva ett liv i efterföljelse i vardagen. 
Vi har lite apologetik och troslära.

– Jag går den mest för egen del, men jag kan 
också tänka mig en utbildning för ett kyrk-
ligt jobb i framtiden, i så fall ungdomsleda-
re eller diakon.

Hon är uppvuxen i Tallbacken i Bennäs och 
fyller 21år nästa vecka.

– Jag har fått den kristna tron hemifrån och 
varit aktiv i församlingen och KU ända sedan 
jag var barn. Först i söndagsskolan, sedan mi-
nior, heftis och ungdomsverksamhet. Jag har 
också varit ledare på skriftskola.

Vad har engagemanget gett dig?
– För mig har det varit viktigt att ha en plats 
där man får vara med och där man trivs. Det 
har varit viktigt för mig att få mera ansvar 
då jag blivit äldre och vara en förebild för de 
yngre ungdomarna. Det har blivit många fi-
na samtal när vi har suttit i kyrkhemmet el-
ler i Lyjo. Jag har inte haft någon uttalad le-
darroll, men jag har varit med och hjälpt till, 
ställt i ordning och delat något ibland.

Hon ser ingen specifik händelse som utveck-
lat tron utan den har vuxit och mognat stegvis. 

– Men Pieksämäkilägren har varit jättevik-
tiga. Undervisningen och människorna där 
har betytt mycket.

Förutom att hon älskar att vara ute i natu-
ren är hon också konstnärlig och kreativ. Ett 
tecken på det är tavlan som hänger i Kyrk-
hemmet i Bennäs.

– Den gjorde jag för ett bildkonstdiplom i 
tvåan i gymnasiet. Jag har tänkt den som en 
mikroskopisk bild av Golgata med Jesu cel-
ler avbildade. Cellerna är fortfarande röda för 
synden inte fick grepp om dem. Därför kunde 
också Jesus uppstå igen.

Kreativiteten tar sig också form i handar-
bete, hon stickar och syr. Just nu håller hon 
på att sy en dräkt man hade på sig i kyrkan på 
1700-talet. Dessutom spelar hon fiol och piano.

Hon är i Åre till slutet av maj. Vilken utbild-
ning hon ska söka till efter det har hon inte 
klart för sig.

JAKOBSTAD, KRONOBY, 
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer varannan vecka. Ansvarig redaktör: Johan Sandberg, johan.sandberg@kyrkpressen.fi, 040 831 3599

PEDERSÖREPÅ 
GÅNG

H
on ser en tydlig Guds ledning 
i att hon kom sig till Åre. 

–  Det började för fy-
ra-fem år sedan när vår fa-
milj var på vandring i Jämt-
landsfjällen. När vi åker bil 

brukar jag oftast sova. Men på hemvägen rå-
kade jag vakna de sekunder vi körde förbi en 

Emma Björklund har ett mellanår på folkhög-
skola i Åre. 

»Det har varit viktigt att 
ha en plats där man får 
vara med och där man 
trivs.«

Hemma i 
�ällbjörkskogen

Hon ville ha ett mellanår med Gud efter 
gymansiet. Det får Emma Björklund på en 
folkhögskola i Åre.

TEXT: JOHAN SANDBERG  FOTO: STINA CLAESSON

skylt som visade vägen till Åredalens folk-
högskola.

Emma Björklund ville ha ett mellanår efter 
nian och googlade skolan när hon kom hem. 

– Men man måste vara 18 för att gå där så 
jag gick Base Camp i Kronoby i stället. Sen 
gick jag Pedersöre gymnasium.

Efter gymnasiet tänkte hon sig ett mellan-
år i Australien.

– Men så var jag på nyårslägret i Karleby där 
en tjej bad för mig. Då fick jag orden ”du ska 
inte bort, du ska hem”, till mig. Av någon an-
ledning har jag sett fjällbjörkskogen som hem. 
Jag kom då ihåg folkhögskolan i Åre, gick in 
på deras hemsida och tyckte att den ser jätte-
bra ut. Nu har jag varit här sedan hösten och 
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PEDERSÖRE Barnvänligt KRONOBY Marthor LARSMO Musik

JAKOBSTAD Dagklubb

Familjegudstjänst 
i Esse kyrka
På Marie bebådelsedag den 22 mars firar Pedersöre 
församling gemensam familjegudstjänst i Esse 
kyrka kl. 10. Gudstjänsten är till för alla åldrar, men 
speciellt vill församlingen bjuda in familjer med 
barn under skolåldern. Församlingens barnkörer 
och dagklubbsgrupperna från Esse medverkar. 
Församlingens nya församlingsråd 
som just har inlett sin verksam-
het välsignas i samband med 
gudstjänsten. 

Barocka psalmer 
i Larsmo kyrka
Lö 14.3 kl. 19 ordnar Or-
gelföreningen konsert med 
Earthly Angels, bestående av 
Kajsa Dahlbäck, sopran, Mikko 
Perkola, viola da gamba, Eero Palviainen, luta och 
Marianna Henriksson, orgel och cembalo. Ensem-
blen har premierats med YLE Årets skiva 2018.

Nu ges chansen att höra Kajsas och hennes 
musikers nya projekt för första gången. Fritt inträ-
de. Kollekt till förmån för en ny kyrkorgel i Lars-
mo kyrka.

Mässa med 
marthorna
Marthornas kyrksöndag fi-
ras i Kronoby kyrka med 
mässa på Marie bebådelsedag söndagen 22.3 kl. 
10. Kronobybördiga Carola Sjölind Westin predi-
kar, Anders Store är liturg och kantor är Maria Ell-
folk-Lasén. Marthorna läser texter och funge-
rar som kyrkvärdar. En egen liten Marthakör 
sjunger. Efter mässan blir det kyrklunch i försam-
lingshemmets serveringssal. Anmälan om delta-
gande till lunchen senast 15.3 tel: 050 537 7760.

Dags att anmäla barnen!
Nu är det tid att anmäla barn till dagklubben i Ja-
kobstads svenska församling för 2020-2021. An-
mälningstid 1–31.3 2020. Dagklubbsstart vecka 
36.

Grupperna: Vestanlidgården, Bojvägen 14. För 
fyra-femåringar. Måndagar, onsdagar och freda-
gar fyra timmar per gång.

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2. 
För fyra-femåringar. Måndagar, onsdagar och fre-
dagar fyra timmar per gång.

Bonäs prästgård, Västra Ringvägen 2. För tre-
åringar. Tisdagar och torsdagar, fyra timmar per  
gång.

PEDERSÖRE  
PROSTERI

JAKOBSTAD
FR 13.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets 
ungd.utr., Nylund-Wentus.
LÖ 14.3 kl. 19.00: Sammankomst i Skutnäs böne-
hus, Jorma Pesämaa.
SÖ 15.3 kl. 10.30: Söndagsskolan med små och sto-
ra i Församlingscentret.
SÖ 15.3 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, 
Turpeinen, Wester, kyrkokören. Katarina Vester-
sunds gudstjänstgrupp.
SÖ 15.3 kl. 14.00: Sammankomst i Skutnäs böne-
hus, Stig-Erik Enkvist, Jorma Pesämaa.
SÖ 15.3 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Bibel-
studium, Marko Mitronen. Lovsång Emilia och David 
Lövsund. Tvåspråkigt.
SÖ 15.3 kl. 18.00: Sammankomst i Skutnäs böne-
hus, Stig-Erik Enkvist.
MÅ 16.3 kl. 17.00: Tehus för nyfinländska och andra 
kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen. 
Tema: Fadersrelation – att vara älskad, Dana Fager-
holm.
TI 17.3 kl. 11.45: Taizé-sånger mitt i vardagen i 
Johanneskapellet, avslutas med middagsbön kl. 
12.20-12.30, Wester.
TI 17.3 kl. 13.00: Tisdagssamling på Station I, Leif 
Eriksson.
TO 19.3 kl. 13.30: Missionssyföreningen i Försam-
lingscentret. Gäst: Britta Harald.
TO 19.3 kl. 19.00: Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs 
prästgård, Englund.
FR 20.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets 
ungd.utr., Nylund-Wentus.
LÖ 21.3 kl. 18.00: Helgmålsmusik i Johanneskapellet. 
Invigning av nya orgeln och flygel. Chorus Novus, 
Lumino, Timo Wikman, Veera Konttila, Folke och 
Daniel Nylund, Borgmästars, Wester, Mirkkalea 
Konttila, Lotta Endtbacka, Krokfors.
SÖ 22.3 kl. 10.30: Söndagsskola med små och stora 
i Församlingscentret.
SÖ 22.3 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, 
Björk, Krokfors, Borgmästars, Cantate, sång Roy 
Pettersen. Bertel Widjeskogs gudstjänstgrupp.
SÖ 22.3 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs böne-
hus, inledningsbön Joakim Asplund, predikan Stefan 
Snellman.
SÖ 22.3 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Bibel-
studium ”Profeten Sakarja”, Krokfors.
MÅ 23.3 kl. 13.30: Mariahemmets syförening i För-
samlingscentret. Årsmöte, Ekman.
MÅ 23.3 kl. 17.00: Tehus för nyfinländska och andra 
kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen. 
Gäst: Gunilla Luther-Lindqvist berättar om flykting-
arbetet i Grekland.
TO 26.3 kl. 18.00: Bibelgruppen i Församlingscen-
tret, Karin Haldin.
TO 26.3 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton i Försam-
lingscentret, Charles Isaksson.
TO 26.3 kl. 19.00: Kvinnocafé i Församlingscentret. 
Sång Katarina Vestersund. Turpeinen, Borgmästars. 
Servering.

TACK! Församlingens diakoni kan tack vare gåvor 
från privatpersoner, föreningar och företag förmedla 
hjälp till många hem. Speciellt till julen inkom många 
bidrag. Varmt tack!

KRONOBY 
SÖ 15.3 kl.13.00: Gudstjänst i församlingshemmet, 
Saitajoki, Ellfolk-Lasén. 
MÅ 16.3 kl. 9.00: Seniorcafé i lilla salen, gäst Anna 
Dahlbacka.
ON 18.3 kl. 18.00: Bibelsits i lilla salen, Magnus 
Dahlbacka. 
LÖ 21.3 kl. 17.30: Psalmafton i kyrkan inför Marie 
Bebådelsedag, Ellfolk-Lasén, Kronoby kyrkokör. 
-18.30: Lördagscafé i lilla salen. 
-19.00: Bibelstudium för ungdomar, Lyktan.
-20.00: Musik-café i Lyktan.
SÖ 22.3 kl. 10.00: Mässa i kyrkan, Store, Carola Sjö-
lind Westin, Ellfolk-Lasén. Marthornas kyrksöndag. 
-11.00: Kyrklunch i fh. Anmälan om deltagande se-
nast 15.3 till tel: 050 537 7760.
-18.00: Möte SLEF i Söderby bönehus, talare Bengt 
Forsblom.
MÅ 23.3 kl. 9.00: Seniorcafé i lilla salen, dagens 
gäst Gurli Dumell.
-18.30: Kvinnogruppen i lilla salen, Kira Näse och 
Kristina Stenvall ”Flyktinghjälp till Lesbos”.
ON 25.3 kl.18.00: Bibelsits i lilla salen, Magnus 
Dahlbacka.

Nedervetil
SÖ 15.3 kl.10.00: Gudstjänst i kyrkan, Albert Hägg-
blom, Sonja Smedjebacka och Kyrkokören. 
-kl. 18.00: Gemenskapskväll i kyrkan, Olle Ro-
senqvist, Harry Kronqvist, sång av Eivor och Nisse 
Johansson. 
ON 18.3 kl. 19.00: Finsk läsmöte hos Pekka och Mir-
ja Rannisto, Riippavägen 3. 
TO 19.3 kl. 13.00: Andakt i pensionärshemmet, Sto-
re, Smedjebacka.
SÖ 22.3 kl. 13.00: Gudstjänst i kyrkan, Store, A-C 
Lindbäck-Haals och Damkören. 
TO 26.3 kl. 13.00: Symöte i pensionärshemmet, 
Dalhem. 

Terjärv
FR 13.3 kl. 19.00: Ungdomssamling i ungdomsut-
rymmet.
SÖ 15.3 kl. 10.00: Mässa i Terjärv församlingshem, 
Saitajoki, Ellfolk-Lasén.
-10.00: Söndagsskola i gamla brasrummet.
MÅ 16.3 kl. 19.00: Karasamling i ungdomsutrymmet, 
Magnus Dahlbacka medverkar. 
TO 19.3 kl. 13.00: Torsdagsträffen i ungdomsutrym-
met, kontaktperson Birgitta Broberg tel: 040 868 
6904.
LÖ 21.3 kl. 18.00: Församlingskväll i festsalen ”Vad 
händer i världen idag”, Johan Candelin, Olle Rosen-
qvist, Timo Saitajoki och Ronny Borgmästars. 
-20.00: Jatkot för ungdomarna i ungdomsutrymmet. 
SÖ 22.3 kl. 10.00: Gudstjänst i kyrkan, Saitajoki, 
Borgmästars. 
-10.00: Söndagsskola i gamla brasrummet.
TO 26.3 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka Vårdcenter, 
Saitajoki, Borgmästars.

Gemensamt
FR 13.3: Ljuständning på hjältegravarna för att hedra 
minnet av vinterkrigets slut, Terjärv kl 14.00, Krono-
by och Nedervetil kl. 18.00.

LARSMO
Lö 14.3 kl. 19 Barocka psalmer: konsert i kyrkan. 
Kajsa Dahlbäck, Mikko Perkola, Eero Palviainen, 
Marianna Henriksson. Fritt inträde, kollekt till förmån 
för Orgelföreningen i Larsmo. 
Sö 15.3 kl. 10 Familjegudstjänst: Lassila, Forsman, 
sång dagklubbsbarnen. 
 - kl. 18 Sångkväll i Västerby bönehus: Jan Nygård 
från Karleby samt barnkören medverkar, servering.
Ti 17.3 kl. 19 Föräldrasamling för dagklubbarna och 
föräldra-barngrupperna: i församlingshemmet. Bo-
ris och Vivian Salo medverkar kring temat föräldra-
skap, servering.
To 19.3 kl. 17-19 Språkcafé: i huvudbiblioteket i 
Holm. Eget program för barnen. Arr: Larsmo kom-
munbibliotek, FRK i Larsmo, Larsmo församling.
Sö 22.3 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,  Forsman, sång 
Mathias Svenfelt, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Murmästar.
 - klo 18 Suomenkielinen viikkomessu: Sjöblom, 
Forsman, kirkkokahvit.
To 26.3 kl. 19 Karasamling: vid Inremissionshemmet. 
Ingmar Rönn medverkar.

NYKARLEBY
Centrum
To 12.3 kl 18.30 Årsmöte: Socklot luth. bönehusfören-
ing, bönehuset
Fr 13.3 kl 15-17 Skriftskola: fh, centrumgruppen.
Sö 15.3 kl 10 Högmässa: kyrkan, Edman, Erik Vik-
ström, Näs
Må 16.3 kl 18 Kenyamissionen: fh, Ove Lillas
Ti 17.3 kl 13 Forsby missionssyförening: Forsby bya-
gård, gäst Camilla Skrifvars-Koskinen.
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Grunder
MAN KAN ofta läsa åsikten att tron skall lämnas utan-
för besluten.  Det låter klatschigt, men håller det?

Våra grundrättigheter är att få ha en tro och utöva 
den. Men påståendet inskränker rätten till några hand-
lingar inom fyra väggar.

En kristen tro är mera än att gå i kyrkan. Då vi tror 
på att Gud skapat världen påverkar det vår uppfattning 
om hela universum. Inget är en slump. Därför vill vi 
ta ansvar för natur och miljö. Bibelordet, att de första 
skall bli de sista och de sista bli de första, kommer att 
påverka hur vi bemöter andra människor. Det finns in-
te plats att svansa för en del personer och se ner på an-
dra. Tron är inte bara en fråga om några enstaka små 
uttryck. Vi lever tron.

Varje beslut och varje argument bygger på en värde-
ring. Vi begriper alla att den som är intresserad av idrott 
inte stänger ute sitt intresse när det blir fråga om att 
bygga en idrottshall. Vi förstår att den som är intresse-
rad av kultur kommer att tala för kulturen. Skulle nå-
gon ens komma på tanken att säga att de inte får göra 
det? Men det säger man åt en kristen. Vart tog öppen-
heten för olika argument då vägen?

FÖR EN kristen är det viktigt att förstå att ett bibelcitat 
inte är ett argument då den andra inte uppfattar Guds 
ord som viktigt. Därför skall vi försöka använda vanli-
ga ord när vi förklarar och motiverar. Det är också något 
att tänka på för den som skriver insändare. Många bi-
belcitat ger lätt intrycket att vi i stället för att ha en bas 
att stå på använder Bibeln för att slå andra. Det är inte 
alltid lätt att använda vanligt språk för att beskriva tron 
och vad den påverkar. Men Jesus lyckades med det. Och 
människor förstod oftast vad han menade.

NYKARLEBY Samtal

Samtal i soffan i Nykarleby
Söndagen den 22 mars ordnas igen den populära 
samtalskvällen ”Samtal i soffan” i Nykarleby för-
samlingshem kl. 19.15 (OBS tiden). 

Amanda Audas-Kass, känd som bloggerska och 
läsambassadör, samtalar om livet tillsammans 
med Görel Ahlnäs bland annat utgående från sin 
bok ”Till alla goda människor och vanliga dödliga”. 

Kaj Granlund är kyrkoherde i Pedersöre. Han säger 
sig ofta fundera på hur vi ska kunna uttrycka tron 
så den känns äkta och naturlig.

KOLUMNEN

»Det är inte alltid lätt att 
använda vanligt språk för att 
beskriva tron och vad den 
påverkar.«

KAJ GRANLUND
Sö 22.3 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Sundstén, Ringwall, 
Nykarleby damkör.
- kl 19.15 Samtal i soffan: fh, gäst Amanda Au-
das-Kass
Må 23.3 kl 13 Församlingscafé: Markbygården
- kl 18 Kenyamissionen: fh, Tomas Klemets

Munsala
Sö 15.3 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Sundstén, Näs, 
gudstjänstgruppen, servering.
Fr 20.3 kl 19 Vårauktion: Pensala bönehus, servering.
Sö 22.3 kl 12 Högmässa: kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Ti 24.3 kl 19 Missionskafé: Pensala bönehus, Ingrid 
Mutai, servering.
To 26.3 kl 14-16 Församlingscafé: Monäs klubblokal , 
Gunborg Sjöberg.

Jeppo
To 12.3 kl 18.30 Läsmöte: Tina o Dan Back, Jungarvä-
gen 344, Ö övre läslaget.
Vårvinterdagar: med SLEF:s Norra distrikt 
Lö 14.3 kl. 19 Kvällsmöte, Albert Häggblom, Anna 
Dahlbacka, serveringspaus.
- kl 21 Ungdomsjatkot: fh, Johanna Häggblom.
Sö 15.3 kl 10 Högmässa: kyrkan, Östman, Bengt Djup-
sjöbacka, Lönnqvist. Efteråt kyrklunch i fh.
- kl 13 Möte: Charles Isaksson, vittnesbörd, Jep-
pokvartetten, servering efteråt.
Ti 17.3 kl 18.30 Läsmöte: hos Johanna Kankko-
nen-Sandström o. Jonatan Sandström, Bärsvägen 57, 
Ö nedre läslaget.
On 18.3 kl 18 Face to face: pastorskansliet
Sö 22.3 kl 10 Gudstjänst: kyrkan, Sundstén, Ringwall.
To 26.3 kl 13 Missionsmöte: bönehuset, gäst Magnus 
Dahlbacka.
- kl 18 Läsmöte: Terese Lundqvist-Eklund o Kjell Ek-
lund, Kyrkvägen 96, V nedre o mellersta läslagen.

PEDERSÖRE
Fr 13.3 kl 15 Andakt: Essehemmet
 - kl 17.30 Andakt: Esselunden
Lö 14.3 kl 19 Sammankomst: Flynängens 
bönehus
Sö 15.3 kl 10 Högmässa: Esse kyrka, Gran-
lund, Östman
 - kl 10 Högmässa: Pedersöre kyrka, Öst-
erbacka, Pandey
 - kl 10 Högmässa: Purmo kyrka, Portin, 
Johansson, lovsångsteamet. Söndagsskola i 
kyrkhemmet
 - kl 14 Sammankomst: Punsar bönehus
 - kl 15 Sammankomst: Flynängens böne-
hus
Må 16.3 kl 13 Symöte: Forsby bykyrka
 - kl 13.30 Sundby-Karby symöte: Sundby 
byahem
 - kl 14 Syförening: Essehemmet
 - kl 18 Bibelsits: Ytteresse bönehus
Ti 17.3 kl 13.30 Kenyamissionsmöte: Sis-
backa pensionärsbostäder
On 18.3 kl 14.30 Missionsgrupp: Bäckby 
skola
To 19.3 kl 18 Bibelsits: Purmo prästgård
Fr 20.3 kl 14 Andakt: Pedersheim
 - kl 16 Pensionärssångarna: Essehemmet
 - kl 18 K12: se info på webben och sociala 
medier.
Lö 21.3 kl 19 Musikcafé: Bennäs kyrkhem, 
Maryelle Steffansson
 - kl 19 Sammankomst: Punsar bönehus
Sö 22.3 kl 10 Familjegudstjänst för he-
la församlingen: Esse kyrka, Granlund, 
Erikson, Pandey, Ravall, församlingens 
barnkörer, Esse dagklubbar. Välsignelse av 
församlingsrådet
 - kl 14 Gudstjänst med årsmöte: Forsby 
bykyrka, Häggblom, Ravall
 - kl 14 Byagudstjänst: Lövö bönehus, Er-
ikson, Pandey
 - kl 14 och 19 Sammankomst: Punsar bö-
nehus
 - kl 15 Sammankomst: Flynängens böne-
hus
Må 23.3 kl 13 Symöte: Kållby bönehus
Ti 24.3 kl 12 KU:s seniordag: Purmo kyrk-
hem. Anm. via KU:s kansli: 045-2348073 
senast 12.3.
 - kl 15.15 Nattvardsmässa: Purmo kyrka, 
Granlund, Ravall
To 26.3 kl 12 Lunch för daglediga: Esse 
församlingshem, ”Se, vi går upp till Jerusa-
lem”, Erikson. Anm. senast 20.3 till 040-
3100458.
 - kl 18 Bibelsits: Purmo prästgård
www.pedersoreforsamling.fi

Anmälningar via www. jakobstadssvenska-
forsamling.fi

Närmare information ger familjearbetsledare 
Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 el-
ler bernice.haglund-wikstrom@evl.fi
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Bykyrkan, eller bönehuset, ägs av  
Svenska lutherska evangelifören-
ingen, Slef.

–  Vi kallar det både bykyrkan 
och bönehuset, säger vaktmästaren  
Jan-Erik Blomqvist.

Huset är byggt 1910 eller 1912 som 
skola. När den nya skolan bygg-
des  1935 tog Slef (Svenska lutherska 
evangeliföreningen) över den gamla 
som bönehus. Den nya skolan blev in-
te långvarig för den lades ned 1967.

Det finns en liten aktiv evangelisk 
avdelning i Åvist som tillsammans 
med församlingen ordnar program i 

bykyrkan.
Pedersöre församling ordnar guds-

tjänst eller högmässa en gång varje 
månad. Varannan gång är det hög-
mässa och varannan gång gudstjänst.

– Vanligtvis brukar det vara runt 20 
gudstjänstbesökare, men senast var 
det 29, säger Blomqvist. 

Förutom gudstjänsterna ordnar  
också Slef möten i bykyrkan.

–  Varje kväll under stilla veckan 
hålls här aktläsning och då är också 
någon från församlingen ofta med. 
Sen kallar vi in någon predikant 
ibland.

De traditionella midvinterdagarna 
ordnas fortfarande i Åvist, även om 
dagarna minskat i omfattning.

– De har blivit till en trettondags-
samling.

På sommaren ordnas också basar 
till förmån för bykyrkan. 

I Åvist bor nu cirka 80 personer. Det 
betyder att hela byn skulle rymmas 
i byggnaden. I samlingssalen ryms 
nämligen hundra personer.

– Vi har nyligen rustat upp köket så 

det går bra ordna kaffeservering där. 
Men det har blivit så kinkigt att  ko-
ka mat så de gånger det ska vara mat-
servering tar vi maten från en restau-
rang i Purmo.

Matservering brukar vara aktuellt 
vid en del minnesstunder.

– När någon i byn dör blir de jord-
fästa i bykyrkan. Vi har en gemensam 
gravgård med Markby.

Grannbyn Markby hör till Nykar-
leby och de blir vanligtvis jordfästa i 
kyrkan i Nykarleby. Minnesstunden 
hålls då i församlingshemmet.

– Någon enstaka Markbybo kom-
mer till samlingarna i Åvist ibland. 
De har sina egna samlingar i Mark-
bygården.

Hur det ska gå med församlingens 

verksamhet i Åvist var en fråga som 
ofta nämndes i diskussionerna som 
föregick församlingssammanslag-
ningen. Har det skett någon för-
ändring?
– Nej, jag har inte upptäckt någon för-
ändring i verksamheten. Prästen To-
mas Portin kommer hit en gång i mån-
aden som förr. Så har vi andra möten 
på kvällarna.

Det är inte bara församlingen och 
Slef som ordnar verksamhet i bykyr-
kan.  Där ordnas också byamöten och 
kurser ibland. För det nya skolhuset 
från 1935 är i privat ägo.

– Bykyrkan behövs i Åvist. Vi har ju 
inte heller någon butik här i byn läng-
re. Skolan och butiken är i Lillby. Dit 
är det tolv kilometer och till kyrkan 
på Sisbacka är det tjugo kilometer.

Som vaktmästare ser Jan-Erik 
Blomqvist till att bykyrkan är varm 
och städad när den behövs.

– Jag är ingen eldare längre för den 
värms upp av luftvärmepump. När det 
är begravning städar vi lite ordentli-
gare. Det gör vi på talko.

Bykyrkan, eller bönehuset som den också kallas, byggdes som skolhus på 1910-talet.

»Vanligtvis brukar 
det vara runt 20 
gudstjänstbesökare.«

Gamla traditioner lever 
än i Åvist bykyrka 
Hela byns befolkning 
skulle vid behov rym-
mas i bykyrkan i Åvist. 
Och ibland får den också 
tjänstgöra som byagård.

TEXT: JOHAN SANDBERG
FOTO: JOHANNA NYMAN




